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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho retrata, em sua formação e trajetória, a história da criação das Regiões 

Metropolitanas Paulistas, bem como da criação de suas instituições de desenvolvimento, 

analisando o impacto da cooperação intergovernamental na gestão metropolitana, através da 

participação do governo estadual. As questões que conduzem à discussão são os impactos da 

variável federativa e a ausência de políticas de solução de problemas comuns das várias 

unidades de governo de uma região metropolitana, que desestimulam a cooperação entre os 

entes federativos nessas regiões. A importância da coordenação intergovernamental é o ponto 

central da análise. Embora a coordenação e a cooperação intergovernamental apresentem 

limitações, tanto em aspectos técnicos, como políticos, representam e aparecem como 

solução para os problemas da ação coletiva. 

 

 

 

Palavras-chave: Federalismo, Desenvolvimento Regional – São Paulo (Estado), Cooperação, 

Regiões Metropolitanas, Administração Pública – São Paulo, Região Metropolitana de (SP). 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study portrays the history of the creation of the Metropolitans Regions in São Paulo 

state, in its formation and trajectory, as well as the construction of its institutions of 

development. It analyzes the impact of intergovernmental cooperation in the metropolitan 

management through the participation of the state-level government. The questions that lead 

this discussion are the impacts of the federative variable and the absence of politics seeking 

solutions for common problems concerning the various government agencies on a 

metropolitan region, which discourages intergovernmental cooperation amongst the 

federative units in these regions. The importance of the intergovernmental coordination is the 

central point of the analysis. Although coordination and intergovernmental cooperation 

present technical and political restrictions, they represent and appear to be a solution for 

collective action problems. 

 

 

 

Key-words: Federalism; Regional Development; São Paulo (State); Cooperation; Regions 

Metropolitans; Public Administration; São Paulo, Region Metropolitan of (SP). 

 

 



 VIII 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Ilustração Página 

  

Mapa 1 – Complexo Metropolitano Expandido 77 

Mapa 2 - Regiões Metropolitanas no Estado de São Paulo 77 

Mapa 3 - Região Metropolitana de São Paulo – RMSP 78 

Quadro 1 - Municípios da RMSP 80 

Mapa 4 – Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS 91 

Mapa 5 – Região Metropolitana de Campinas - RMC 98 

 



 IX 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela Página 

  

Tabela 1- Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo e Brasil: Área, 

População e PIB – 2000 

76 

Tabela 2- Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo e Brasil: Taxas de 

Crescimento da População Residente – 1980/91 – 1991/2000 

78 

Tabela 3- População e Densidade Demográfica em 1999: municípios do 

Grande ABC 

84 

 

 



 X 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA Agência Nacional de Águas 

CBHs Comitês de Bacia Hidrográfica 

CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CIVAP Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema 

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

EMPLASA Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONGs Organizações Não Governamentais 

PIB Produto Interno Bruto 

RIDES Regiões Integradas de Desenvolvimento 
RIGs Relações Intergovernamentais 

RMs Regiões Metropolitanas 

RMBS Região Metropolitana da Baixada Santista 

RMC Região Metropolitana de Campinas 

RMSP Região Metropolitana de São Paulo 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SIGRH Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SNGRH Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 



 XI 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 13 

2 FEDERALISMO E COOPERAÇÃO 

INTERGOVERNAMENTAL 

22 

2.1 Transformações Recentes na Estrutura Territorial do Poder 22 

2.2 Organização Federativa 32 

2.3 RIGs e Federalismo Cooperativo e Competitivo 34 

2.4 Cooperação Intergovernamental na Federação Brasileira 39 

2.5 Estadualismo e Competição Predatória 42 

2.6 Municipalismo Autárquico 46 

2.7 A Experiência dos Consórcios Intermunicipais 50 

3 FEDERALISMO E REGIÕES METROPOLITANAS: O 

DILEMA DA COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 

56 

3.1 O processo de Urbanização no Brasil 57 

3.2 A Institucionalização das Regiões Metropolitanas 59 

3.3 Impactos do Novo Federalismo: ausência de um modelo 

metropolitano 

64 

4 AS REGIÕES METROPOLITANAS PAULISTAS 69 

4.1 Metropolização no Estado de São Paulo 69 

4.2 Caracterização Geral da Região Metropolitana de São Paulo 78 

4.2.1 A Região do Grande ABC 84 

4.3 Caracterização Geral da Região Metropolitana da Baixada 

Santista 

91 



 XII 

4.4 Caracterização Geral da Região Metropolitana de Campinas 98 

5 GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES 

REGIONAIS 

107 

5.1 A Região do Grande ABC 108 

5.2 A Região da Baixada Santista 138 

5.3 O Caso do Porto de Santos 181 

5.4 A Região de Campinas 188 

6 CONCLUSÕES 217 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 243 

APÊNDICES 257 

ANEXOS 270 

 
 



 13

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As chamadas Regiões Metropolitanas (RMs) constituem hoje um dos 

grandes desafios à governabilidade no Brasil. Além de concentrarem enorme riqueza, as 

metrópoles apresentam inúmeras demandas sociais e ambientais. Tal fato mostra que a 

gestão das Regiões Metropolitanas permanece como um grande desafio para o país. O 

caráter nefasto deste problema advém da importância das RMs: elas detêm, somadas, 

grande parte da população brasileira1, e a maior complexidade social do país, 

misturando riqueza e pobreza, políticas inovadoras e clientelismo. Em 1973, quando 

foram criadas, as Regiões Metropolitanas somavam apenas oito, tendo passado para 

nove, com a criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 1974. Hoje, as 

regiões metropolitanas totalizam 28, concentrando 436 municípios distribuídos numa 

área de quase 170 mil km², onde vivem aproximadamente 70 milhões de habitantes. 

Os arranjos metropolitanos, segundo dados levantados pela Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA), atingiram no período 

1996/2000 um crescimento absoluto de mais de sete milhões de habitantes. A maioria 

delas apresentou, no período, crescimento entre 2% e 3% ao ano. A região que mais 

cresceu foi a de Belo Horizonte, com uma taxa de 6,1%, seguida pela Região 

Metropolitana de Belém (4,85%) e Grande Vitória (4,79%).O fenômeno da 

metropolização brasileira é, em grande parte, conseqüência do processo de 

industrialização, que estimulou um intenso fluxo migratório e uma enorme desigualdade 

econômica e populacional entre as macrorregiões brasileiras. A metropolização também 

vem acompanhada de um processo de deseconomias externas: criminalidade, 

deficiência de infraestrutura urbana (transportes, calçamento, saneamento, escolas, 

hospitais, habitação) e problemas ambientais, o que implica em índices de qualidade de 

vida muito aquém dos resultados econômicos. 

Outro aspecto que caracteriza a experiência brasileira se refere ao seu 

processo de institucionalização. A questão do formato institucional das regiões 

metropolitanas é tema polêmico na literatura nacional e internacional - especialmente 

nos países que optaram pelo regime federativo –, em virtude da complexa e controversa 

                                            
1 Aproximadamente 42,5% da população urbana vivem em um dos 28 arranjos metropolitanos 
hoje existentes no País (Emplasa, 2003).  
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divisão de poder entre as esferas de governo. Ainda que normalmente os governos 

estaduais e os municípios metropolitanos reconheçam formalmente a importância 

institucional da esfera metropolitana, tendem a ver essa questão como um “jogo de 

soma zero”, onde uma maior “governança” metropolitana implicaria em redução de 

poder para o estado e/ou municípios (AZEVEDO & GUIA, 2000). 

Tal situação está intimamente ligada à criação das Regiões Metropolitanas 

brasileiras, marcadas, inicialmente, por um paradigma autoritário e centralizador, onde 

as especificidades de cada região foram desconsideradas. Em todas estas regiões houve 

agravamento dos conflitos de competência entre esferas de governo e entre unidades da 

mesma esfera, ou seja, conflitos e tensões nas relações inter e intragovernamentais. No 

entanto, verifica-se que conflitos de competência, de jurisdição, de poder e por recursos 

financeiros são da natureza mesma do sistema federativo e das relações 

intergovernamentais, ainda que em situações de alta centralização, como a registrada no 

regime militar (SOUZA, 2003). 

Posteriormente, com a redemocratização, exatamente quando as Regiões 

Metropolitanas tornaram-se ainda mais importantes como problemas de ação coletiva, 

iniciou-se um processo de fragmentação baseada na descentralização democrática. Esta 

segunda fase é marcada pela hegemonia de uma retórica municipalista exacerbada, onde 

a questão metropolitana era identificada, in limine, com o desmando do governo militar 

e simultaneamente, como uma estrutura institucional autoritária e ineficaz (AZEVEDO 

& GUIA, 2000). 

Nesse contexto, os crescentes reclames de autonomia municipal, cerceada 

por longo período, e que irão ganhar espaço na Constituição Federal de 1988, induzem a 

uma resistência explícita à questão metropolitana, manifesta não só entre os 

representantes do Poder Público municipal, como também entre os juristas e estudiosos 

em geral, afetos a questões urbanas. De fato, é dado na Carta Magna um tratamento 

genérico à questão metropolitana, delegando sua responsabilidade aos estados. Em 

ambos os períodos, a institucionalização das RMs não levou à criação de uma estrutura 

autônoma de governo, nem a uma articulação intergovernamental informal, alicerçada 

em sólidas bases financeiras, administrativas e políticas.  

A redemocratização do país provocou o fortalecimento das esferas 

subnacionais, sinônimo de descentralização, sendo considerada a priori como algo 

desejável e capaz de proporcionar maior eficiência na formulação e implementação de 

políticas públicas. Porém, esta descentralização caracterizou-se por comportamentos 
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predatórios entre os entes federativos e pela completa falta de coordenação. A gestão 

coordenada, entre os municípios, de políticas públicas tem sido extremamente difícil 

num contexto de municipalismo autárquico2 (DANIEL, 2001). Por outro lado, a 

descentralização nem sempre tem significado a superação de características críticas do 

padrão anterior de relação Estado-Sociedade, podendo ser citado, a título de exemplo, a 

intensificação de práticas clientelísticas em alguns municípios.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova conformação do 

federalismo no Brasil. Autorizou os estados a instituírem, mediante lei complementar, 

Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

aglomerados de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. No entanto, criou-se um impasse 

federativo, ou seja, a transferência dessa atribuição aos estados foi resultado de um jogo 

no qual ninguém queria comprometer-se com mecanismos integradores e coordenadores 

das relações intergovernamentais (ABRUCIO & SOARES, 2001). 

Da mesma forma, os municípios brasileiros tornaram-se entes federativos 

com a Constituição Federal de 1988. Passaram, portanto, a ter receitas próprias, 

advindas da repartição constitucional. Assim, os municípios, pós-88, deixaram de se 

preocupar apenas com limpeza de ruas e urbanização de praças, para assumir a 

prestação de serviços de saúde, educação, recuperação de rios, entre outras novas 

competências constitucionais. Entretanto este fato não implica que a esfera municipal 

disponha de recursos suficientes para tais responsabilidades. Neste contexto, a 

descentralização das políticas urbanas foi defendida em nome do federalismo e da 

democratização, sem a preocupação com o planejamento integrado e com a coordenação 

das ações governamentais (ABRUCIO & SOARES, 2001). 

De outro lado, o quadro institucional favoreceu a criação de inúmeros 

municípios, de olho no Fundo de Participação dos Municípios - FPM, seja porque as 

regras eram bastante frouxas, seja por fatores ligados ao federalismo “estadualista”3. 

Esta multiplicação significou estímulo à irresponsabilidade fiscal e retirou recursos de 

municípios médios em prol dos menores. A municipalização, portanto, deu-se de forma 

caótica e sem planejamento. Os milhares de pequenos e micro municípios não 

                                            
2 Expressão que denota uma forma de gestão, onde predomina o discurso de que os problemas locais se 
referem apenas aos limites geográficos de cada município e devem ser resolvidos pelo Prefeito. Esta 
expressão foi inicialmente proferida por Celso Daniel, então Prefeito de Santo André. 
3 Postura adotada pelos governos estaduais pós-redemocratização que levou a uma competição predatória 
entre os mesmos, bem como a um acentuado endividamento. 
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sobrevivem com seus recursos próprios e continuam a depender de verbas estaduais e 

federais. Esta falta de recursos levou os municípios a competir predatoriamente por 

investimentos privados, da qual a guerra fiscal é um bom exemplo. 

Além disso, muitos dos problemas municipais transcendem o território 

municipal, exigindo atuação conjunta com os municípios vizinhos ou até mesmo com 

outros estados. Não há como, por exemplo, um município pensar sozinho a despoluição 

de um rio ou estabelecer uma política de segurança, sem a participação efetiva de outros 

atores. É a chamada “tragédia dos comuns”. 

Mas a descentralização e a intensificação da importância dos governos 

locais têm sido acompanhadas também pela emergência de novas práticas políticas e de 

administração pública, orientadas a um só tempo para a eqüidade e para uma maior 

eficiência da ação estatal. Neste processo embrionário de reforma da ação estatal no 

país, os governos locais têm contribuído para a formatação de novos arranjos 

institucionais e de novos processos de gestão em que se rompem alguns dos elementos 

críticos que caracterizavam as políticas sociais até os anos 80. 

A partir de meados dos anos 90 começa a tomar forma - ainda que de 

maneira incipiente - uma nova e complexa realidade institucional metropolitana que 

busca superar a perspectiva “neolocalista” pós-1988, sem retornar, contudo, a modelos 

padronizados como ocorreu no período do regime militar (AZEVEDO & GUIA, 2000). 

Essa nova fase combina diferentes formas de associações compulsórias – regulada pelos 

três níveis de governo - com diversas modalidades voluntárias de associação. Nesses 

novos arranjos institucionais em fase de experimentação chama atenção tanto o 

surgimento de novos atores como os novos papéis desempenhados por atores clássicos 

dessa arena. 

Nesta situação os pactos, consórcios, agências, redes, associações e fóruns 

intermunicipais são formas que os municípios têm encontrado para se associar e 

resolver os problemas comuns. Algumas áreas como saúde e recursos hídricos têm se 

utilizado do mecanismo do consórcio como forma de organizar os sistemas 

descentralizados de atendimento, realizar obras, adquirir insumos, realizar atividades e 

serviços especializados. No Estado de São Paulo, a maioria dos consórcios tem 

participação importante na história das Regiões Metropolitanas, como é o caso do 

Grande ABC (Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Represa 

Billings) e da Região Metropolitana de Campinas (Consórcio Intermunicipal das Bacias 

do Rio Piracicaba e Capivari). 
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Isto nos remete ao estudo do papel das instituições e dos processos de 

institucionalização destas práticas. No caso das Regiões Metropolitanas, a criação de 

espaços e mecanismos de coordenação e cooperação tornou-se ainda mais fundamental, 

e envolve relações horizontais e verticais, de forma a superar tanto o federalismo 

compartimentalizado4 como o federalismo predatório e competitivo5. 

Tal problemática exige, ainda, a superação dos dilemas coletivos e a 

construção de uma gestão supramunicipal, mantendo-se a autonomia com 

interdependência dos entes federais, o que significaria garantir a sustentabilidade 

financeira, política e administrativa à gestão administrativa, dando ou não às RMs o 

caráter de ente federativo. Exige também a criação de um quadro institucional 

duradouro e não restrito à esfera local, de forma a permitir a operacionalização da 

prática cooperativa, criando custos institucionais para sair e benefícios institucionais 

para permanecer. 

Este trabalho tem o objetivo de discutir a questão metropolitana, 

relacionando-o à influência do regime político, mas também ao sistema federativo e à 

dinâmica das relações intergovernamentais. Tem, ainda, a tarefa de reconstituir a 

história recente da metropolização no Estado de São Paulo e estudar como se dá a 

cooperação intergovernamental nas Regiões Metropolitanas paulistas, seja através da 

formação e da trajetória de suas instituições, tais como os conselhos, câmaras, agências 

e fundos de desenvolvimento de cada região, seja através da análise de possíveis ganhos 

políticos. O trabalho busca respostas para duas questões fundamentais: qual a relação 

entre a criação e a institucionalização das Regiões Metropolitanas (através de suas 

agências, conselhos e fundos) e o comportamento do governo estadual neste processo e 

como explicar o processo por meio do qual as instituições nascem e se transformam. 

A primeira indagação procura aprofundar as discussões sobre as relações 

entre federalismo como instituição e o comportamento dos atores, em especial o 

governo estadual, mediante a investigação e compreensão de como estes processam e 

negociam a questão metropolitana. Para tanto, o impacto da participação do governo 

estadual na coordenação deste processo é fundamental. Por governo estadual entenda-se 

                                            
4 Compartimentalizado porque os níveis de governo atuam como "caixinhas" separadas, uma vez que a 
integração e coordenação entre eles são negligenciadas em nome da autonomia de cada um. 
5 Competitivo e predatório segundo Abrucio e Ferreira Costa (1999: 34), porque a disputa por recursos e 
poder recebe mais incentivos institucionais e socioculturais do que as formas de cooperação e parceria, 
criando um cenário de desperdício de recursos e inefetividade das políticas públicas - como demonstram 
os casos da guerra fiscal e da distribuição de recursos via Fundo de Participação de Municípios. 
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a participação efetiva do Poder Executivo, seja através da figura do próprio governador, 

seja através de suas secretarias e órgãos executivos. 

A segunda indagação procura entender o processo metropolização sob um 

ângulo histórico. Por meio do relato da história de formação e desenvolvimento das 

instituições metropolitanas, buscamos compreender a relevância e a importância da 

participação do governo estadual na implantação dos Conselhos, das Agências e dos 

Fundos de Desenvolvimento. 

Em outras palavras, a variável “ação do executivo estadual paulista” é uma 

variável dependente de um conjunto de outras variáveis (tais como orientação do 

governador e dos secretários em particular, ação das burocracias do setor, pressão de 

setores organizados e dos municípios metropolitanos) que não estão sendo analisadas 

neste trabalho, mas está sendo considerada aqui como uma variável independente para 

explicar as diferenças no processo de metropolização no Estado de São Paulo. 

A análise é feita com base em dois tipos principais de hipóteses: 

1) uma hipótese vertical, enfatizando o papel dos governos superiores na 

coordenação e na gênese do processo da formação das instituições metropolitanas, 

tentando, ainda, responder a duas questões: por que o governo estadual interfere e qual a 

lógica da escolha. A tese central de que a ação do Executivo estadual é fundamental na 

coordenação intergovernamental em Regiões Metropolitanas, remete-nos a três casos 

recentes de institucionalização metropolitana, ou seja, a criação da Região 

Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, considerado um caso de sucesso devido ao 

seu pioneirismo e a existência de instituições metropolitanas em funcionamento, a 

Região Metropolitana de Campinas - RMC, considerado um caso de insucesso, devido à 

lentidão do processo de metropolização e a ausência de instituições metropolitanas e a 

Região do ABC que, embora não seja uma Região Metropolitana, é uma experiência 

única no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

As regiões da Baixada e de Campinas são igualmente importantes no 

cenário estadual e foram criadas, posteriormente à Constituição de 1988, portanto, a 

pergunta que este trabalho irá tentar responder é o porquê desta diferença. Uma hipótese 

a ser testada é que RMBS teve este caráter pioneiro devido à importância do Porto de 

Santos para o governo estadual, embora este seja gerido pelo Governo Federal. Outra 

hipótese é que o Executivo estadual paulista obteria maiores ganhos políticos na 

Baixada Santista do que em Campinas ou na Região do ABC.  
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2) outra hipótese horizontal, enfatizando o interesse pela liderança das 

instituições metropolitanas ou, ainda, o desinteresse de municípios como forma de 

evitar a divisão do poder. Aqui o sucesso ou insucesso da gestão metropolitana depende 

de um outro ente federativo e não somente do governo estadual, ou seja, o 

comportamento dos municípios é fundamental para se entender os resultados da 

associação regional. O que se pretende, portanto, é conhecer os resultados alcançados 

em cada uma destas regiões. 

A hipótese maior a ser aqui testada é a de que o desenho do federalismo 

brasileiro não incorporou a problemática das Regiões Metropolitanas. A tarefa analítica 

é identificar a ligação entre metropolização como instituição e o comportamento do 

Executivo estadual. 

Para investigar estas hipóteses, no Capítulo 2 analisamos os obstáculos do 

federalismo brasileiro para a cooperação e coordenação intergovernamentais, 

especialmente em Regiões Metropolitanas. Iniciamos com o tema descentralização dado 

a sua importância no contexto do federalismo brasileiro, principalmente após as 

reformas de Estado implantadas nas décadas de 70 e 80, e por tratar-se de um processo 

nitidamente político que influencia a dinâmica das relações intergovernamentais. Após a 

conceituação básica do federalismo, com sua soberania compartilhada e unidade na 

diversidade, e de abordar resumidamente suas formas competitiva e cooperativa, 

mostramos o quadro das relações entre os entes federados no Brasil, em especial no 

tocante às Regiões Metropolitanas e as importantes mudanças no arranjo federativo 

após a Constituição Federal de 1988. Como complemento teórico são conceituados os 

termos municipalismo autárquico e estadualismo. 

Em seguida, no Capítulo 3, primeiro far-se-á uma breve análise do processo 

de urbanização no Brasil, de forma a compreender as origens e as causas da intensa 

metropolização em nosso país. Far-se-á, em seguida, uma análise da institucionalização 

das Regiões Metropolitanas no período militar e a partir da redemocratização ocorrida 

na década de 80. Por fim, uma análise da atual situação metropolitana, com ênfase nas 

RMs paulistas e tendo em vista a nossa conformação federalista. 

No capítulo 4 passamos a analisar as particularidades de cada Região 

Metropolitana e sua evolução histórica. Um corte necessário se faz na Região 

Metropolitana de São Paulo, tendo em vista que se dará especial ênfase a criação das 

instituições do Grande ABC, único local onde efetivamente existe um embrião de 

gestão metropolitana e onde funcionam instituições metropolitanas. Iniciamos com a 
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contextualização regional, apresentando as principais características de cada região, sua 

formação, o nascimento da identidade regional, seu perfil econômico e as mudanças 

observadas. 

No capítulo 5, as instituições regionais criadas são descritas em uma 

vertente política, analisando os determinantes da sua formação, atores e conflitos 

envolvidos e seu funcionamento. Damos ênfase à criação, em cada RM, das instituições 

metropolitanas e, em especial, à participação do Executivo estadual paulista. O objetivo 

deste capítulo é descrever as condições especiais regionais que permitiram o 

aparecimento das instituições regionais nas três Regiões Metropolitanas Paulistas, bem 

como analisar a participação do governo estadual neste processo. Buscamos, desta 

forma, analisar a formação das instituições regionais com ênfase na articulação e 

incentivos do Executivo estadual paulista à cooperação intermunicipal. No final das 

sessões de cada região, procuramos fazer uma análise crítica do resultado destas 

experiências institucionais, buscando entender os problemas e as soluções encontradas, 

destacando o papel do Executivo estadual. 

Finalmente, na conclusão, retomamos a análise a partir das hipóteses 

lançadas na introdução e desenvolvidas ao longo da dissertação, para, ao final, mostrar a 

importância de uma análise comparativa das Regiões Metropolitanas e a necessidade de 

cautela frente a um normativismo romanesco que valorize de forma invariavelmente 

positiva as experiências federativas. Outro ponto fundamental é a compreensão da 

natureza essencialmente política dos processos federativos como mecanismos e arranjos 

de solução de conflitos, o que é muito distinto de um enfoque formalizante em que se 

aprova (ou desaprova) uma “organização federativa” concreta, como é o caso das 

Regiões Metropolitanas, de acordo com a maior ou menor distância a um modelo 

idealizado. 

Em outras palavras, a perspectiva analítica mais promissora é a de examinar 

o tipo de heterogeneidade existente e as possibilidades dos distintos arranjos 

metropolitanos em processar as diversidades de forma a manter (ou não) a unidade 

metropolitana. Nestes casos, o que está em jogo é o quadro de clivagens regionais 

marcado por desigualdades, fragmentação do sistema político, dificuldades de 

representação e indefinição – não apenas institucional ou administrativa – do escopo e 

alcance da atividade dos governos estadual e federal. 

A presente dissertação não tem a pretensão de esgotar todos os ângulos 

presentes na problemática da gestão metropolitana, mas tão-somente acrescentar 
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conhecimento e fornecer subsídios a todos aqueles que pretendam estudar e contribuir 

para o aprimoramento das instituições e políticas públicas brasileiras. 
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2 FEDERALISMO E COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 

 

 

2.1 Transformações Recentes na Estrutura Territorial do Poder 

 

 

A Reforma do Estado colocada em prática nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento a partir dos anos 80 (depois das crises que assolaram os Estados 

Modernos) trouxe a reboque o tema da descentralização lida como resposta para a 

resolução de todos os males. Importantes reformas descentralizantes foram 

implementadas por governos socialistas na Europa e estavam associados à promoção da 

democracia direta e ao fortalecimento de mecanismos de accountability (MELO, 1996). 

A idéia da descentralização também foi adotada em países de orientação neoliberal a 

partir da década de 80 através de reformas associadas ao desmonte do estado central e 

da redução de sua capacidade regulatória e produtiva. 

Na análise das características das políticas públicas promovidas pelo Estado 

Brasileiro até o início dos anos 80, sobressaem algumas características – centralização 

decisória e financeira, fragmentação institucional, setorialização das políticas, exclusão 

sócio-política (DRAIBE, 1997; FARAH, 1999; FARAH, 2000). 

Desta forma, nas décadas de 70 e 80 ocorreram reformas descentralizadoras 

em 63 países em vias de desenvolvimento (DILLINGER, 1995) na qual houve um 

processo de transferência de poder público para os governos locais. Supunha-se que 

formas descentralizantes de prestação de serviços públicos seriam mais democráticas 

(ARRETCHE, 1996) e que a autonomia do poder local resolveria todos os problemas 

intergovernamentais, principalmente através do repasse das funções antes exercidas pela 

União aos municípios e aos estados. 

Para Melo (1996) a idéia de um setor público centralizado e intervencionista 

esteve efetivamente associada à tradição social-democrata, consubstanciando-se no 

chamado estado Keynesiano de bem-estar social do pós-guerra. Acreditava-se que a 

centralização era um requisito para superação de problemas como desigualdade e 

pobreza6.  

                                            
6 Ashford (1990) apud MELO (1996) associa os welfare states a uma excessiva centralização, na qual os 
governos locais foram sendo limitados no seu papel de provedores de serviços sociais, como, por 
exemplo, saúde e previdência social. Por outro lado, como assinala o mesmo autor, o recurso a entes 
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Assim, a centralização financeira instituída no Brasil pela reforma fiscal dos 

anos 60 concentrou os principais tributos nas mãos do Governo Federal, deixando a 

estados e municípios o papel de atores coadjuvantes. Marta Arretche, analisando o 

sistema de proteção social no Brasil afirma: 

 

 

Foi um estado dotado destas características que consolidou o Sistema 
Brasileiro de Proteção Social, até então um conjunto disperso, 
fragmentado, com reduzidos índices de cobertura e fragilmente 
financiado de iniciativas governamentais na área social. Esta forma de 
Estado moldou uma das principais características institucionais do 
sistema Brasileiro: sua centralização financeira e administrativa. 
(ARRETCHE, 1999, p. 114). 

 

 

Desde o início da década de 70, portanto, descentralização e reformas 

descentralizadoras se espalharam pelo mundo, com diferentes significados e 

motivações. Antes de discutirmos esse ponto cabe aqui fazer uma rápida explicitação 

sobre o conceito de descentralização. No sentido amplo envolve noções correlatas como 

desconcentração (mecanismos de transferência de encargos e tarefas entre unidades 

administrativas ou políticas subnacionais), delegação (quando apenas um grau de poder 

decisório é transferido) e devolução (transferência ao nível intergovernamental do poder 

decisório sobre as esferas financeira e administrativa). Entendida como transferência do 

poder decisório a municípios ou a entidades e órgãos locais, a descentralização 

expressa, por um lado, tendências democratizantes, participativas e de responsabilização 

e, por outro lado, processos de modernização da gestão pública, em que apenas a 

questão da eficiência é considerada (MELO, 1996). 

Na verdade, a descentralização é um processo nitidamente político que, 

segundo Abrucio e Soares (2001, p. 26), “resulta em transferência e conquista de 

autonomia das esferas governamentais subnacionais em termos de poder decisório, o 

que difere da simples delegação de funções administrativas, e que favorece, em tese, a 

democratização do poder público através de maior accountability e transparência na 

gestão pública”. Ainda segundo Abrucio e Soares (2001), em geral, são associados três 

tipos de qualidades à descentralização: a democratização do poder local, o aumento da 

                                                                                                                                
locais se fazia necessário como um imperativo organizacional e técnico “na medida em que os welfare 
states se tornam mais avançados, é provável que eles se tornem mais localizados” (Ashford, 1990, apud 
MELO, 1996). 
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eficiência e da eficácia da ação governamental e o incentivo a inovações 

administrativas. 

Outro aspecto favorável da descentralização é a desconcentração de 

atividades e conseqüente diminuição de custos associados, principalmente em países de 

grande extensão territorial. Tal justificativa de ordem econômica está associada aos 

ganhos em termos de eficiência alocativa que ela permite (MELO, 1996). As diferentes 

características regionais implicarão diferentes modos de implementar uma determinada 

política, o que leva a inovação nas formas de gestão. A mesma diversidade regional 

implica também em desigualdades regionais. Neste caso, é preciso criar mecanismos de 

coordenação e políticas compensatórias vindas do governo central. 

As vantagens da descentralização, no sentido da devolução e da promoção 

da autonomia local, inclusive financeira, são também apontadas pelo modelo do 

federalismo fiscal. Segundo este modelo normativo das finanças públicas, cada tipo de 

bem público deve ser provido pelo nível de governo que tiver maior vantagem 

comparativa em responder à diversidade de preferências dos grupos da população. 

Assim, a segurança nacional tem impacto nacional, enquanto a iluminação pública tem 

impacto local. Da mesma forma, a tributação para o financiamento desses bens e 

serviços deveria corresponder ao impacto territorial dos benefícios proporcionados. No 

entanto, existem efeitos perversos neste modelo e que serão tratados adiante. 

Dentre as várias proposições da literatura que procuram explicar o processo 

de descentralização adotamos a elaborada por Marta Arretche (2000) em seu livro 

Estado Federativo e Políticas Sociais: determinantes da descentralização. Nele a autora 

elenca três categorias explicativas determinantes do processo de transferência das 

competências governamentais: 

1. fatores de tipo estrutural; 

2. fatores de tipo institucional e 

3. fatores ligados à ação política. 

No primeiro caso, o sucesso da transferência de funções aos entes 

subnacionais estaria diretamente associada a sua capacidade de gasto ou a sua 

capacitação político-administrativa. Neste caso, prevaleceria a noção de que a 

descentralização seria menos viável em regiões mais pobres e que maiores graus de 

descentralização fossem encontrados nos estados mais ricos, ou ainda, com maior 

capacitação político-administrativa. 
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Um outro caminho interpretativo seria privilegiar variáveis do tipo 

institucional. Nesta vertente de explicação, a ação política é estruturada pelas 

instituições políticas, ou seja, embora fatores de ordem econômica e técnico-

administrativa expliquem certas diferenças na ação de governos, muitos dos fatores de 

sucesso não poderiam ser entendidos sem a interferência das instituições no âmbito das 

quais as decisões são tomadas. Neste caso, a autora considera três variáveis do tipo 

institucional: o legado de políticas prévias7, as regras constitucionais que normatizam a 

oferta de bens e serviços e a engenharia operacional inerente à sua prestação. O legado 

das políticas prévias diz respeito à noção de que a história é path dependent, isto é, o 

que vem antes condiciona o que vem depois; regras constitucionais determinam 

procedimentos que facilitam ou impedem a emergência de determinados desenhos 

institucionais, porque estabelecem diferentes regras do jogo para os diferentes atores e, 

finalmente, fatores ligados às condições particulares de operação de serviços também 

podem ser elementos facilitadores ou inibidores da descentralização. 

Por fim, o processo de descentralização estaria diretamente ligado à ação 

política, ou seja, estaria sendo decisivamente condicionado de um lado, pela natureza 

das relações entre Estados e sociedade e, de outro, pelas relações entre os diversos 

níveis de governo. No primeiro caso, a afirmação baseia-se nos escritos de Putnam 

(1996) que considera que a variável “cultura política” teve uma importância decisiva no 

processo de descentralização italiano, ou seja, diferenças no funcionamento efetivo das 

instituições públicas seriam explicadas pelo contexto social em que operam e a variável 

decisiva é a “cultura cívica” determinada pela existência de capital social. Por fim, a 

ação política também diz respeito às relações entre os níveis de governo, ou seja, a ação 

dos governos locais depende em grande parte da ação dos governos superiores de forma 

a induzir decisões e comportamentos nos primeiros, por meio de programas 

deliberadamente desenhados para tal (PETERSON, 1995, p.131). 

Com base nestas premissas, “em Estados federativos, estratégias de indução 

de um nível mais abrangente de governo sobre um outro menos abrangente podem ter 

impacto sobre a produção de políticas públicas deste último”. (ARRETCHE, 2000, p. 

33). 

Paul Peterson (1995) considerou o Governo Federal o principal agente de 

indução de políticas sociais nos EUA, definindo unilateralmente regras e procedimentos 

                                            
7 Celina Souza (2003) adota este critério para explicar, por exemplo, porque as RM´s, criadas no regime 
militar, se mostraram incompatíveis com a mudança de regime político. 
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de políticas públicas que estados e municípios deveriam respeitar, caso quisessem aderir 

aos programas federais. No caso brasileiro, aonde a descentralização vem tomando a 

forma de municipalização ou estadualização, é preciso considerar todas as hipóteses de 

relações verticais e horizontais entre os entes federativos. 

O termo descentralização, portanto, foi associado à democratização e 

autonomia por parte dos governos subnacionais. De fato, por ocasionar a proximidade 

entre governo e população, a descentralização propicia maior participação dos cidadãos 

e também o estabelecimento de instrumentos de atuação direta da população, como por 

exemplo, os orçamentos participativos. Ao mesmo tempo, passou-se a associar 

centralização a práticas não democráticas de decisão, à ausência de transparência das 

decisões, à impossibilidade de controle sobre as ações de governo e à ineficiência das 

políticas públicas (ARRETCHE, 1996). 

Vários autores, no entanto, têm demonstrado que o consenso sobre as 

vantagens da descentralização não se sustenta nem do ponto de vista analítico, nem 

empiricamente. Melo (1996), por exemplo, analisando aspectos político-fiscais da 

descentralização ressalta a tendência que denominou “hobbesianismo municipal”, 

expressa na disputa entre localidades por investimentos industriais, deslegitimando as 

prioridades sociais. Arretche (1998) constatou como o alcance do processo de 

descentralização é bastante variável entre diferentes políticas sociais e unidades da 

Federação, inclusive no tocante a cada política em particular e Souza (1996b), 

analisando questões político-tributárias assinala que a descentralização não ocorre em 

um vazio político, institucional e econômico, principalmente em países marcados pela 

heterogeneidade. 

Também não existe consenso quando à possibilidade de que a reforma das 

instituições possa produzir comportamentos democráticos. O argumento que associa 

positivamente e simetricamente, centralização a Estados e sistemas políticos mais 

democráticos não é verdadeiro na medida em que a concretização dos ideais 

democráticos “depende menos da escala ou nível de governo encarregado da gestão das 

políticas e mais da natureza das instituições que, em cada nível de governo, devem 

processar decisões”. (ARRETCHE, 1996, p. 45, grifo nosso). Ou seja, valores políticos 

somente podem se concretizar em instituições políticas concretas, daí a necessidade de 

se analisar, neste trabalho, as instituições metropolitanas e sua relação com o governo 

regional. 
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Da mesma forma, o argumento segundo a qual a descentralização implicaria 

um esvaziamento das funções do nível central de governo “depende, na verdade, de uma 

redefinição do papel estratégico do governo federal em um novo arranjo federativo”. 

(ARRETCHE, 1996, p. 45). A autora procura chamar a atenção para um aparente 

paradoxo que o processo de descentralização tem evidenciado: o eventual sucesso de 

medidas descentralizadoras supõe o fortalecimento das capacidades institucionais e 

administrativas do governo central. Nesse sentido, a centralização estatal a partir de 30 

até fins década de 70 “não é apenas fruto de um processo de expropriação das 

capacidades dos governantes, mas também derivada de ser o nível federal que 

demonstrou elevada capacidade de inovação institucional e resposta às pressões 

advindas dos processos de industrialização e urbanização em curso”. (ARRETCHE, 

1996, pp. 51-52, grifo do autor). 

Por outro lado, a descentralização não se restringe apenas ao aspecto da 

democratização do poder político; antes, está associada a uma melhor distribuição de 

recursos econômicos e financeiros. Sabe-se que a redemocratização possibilitou, entre 

outras coisas, a retomada das negociações entre as forças políticas federais e as forças 

políticas regionais na barganha federativa. 

 

 

Assim, as medidas descentralizadoras ocorridas no Brasil a partir da 
década de 80 são resultado da disputa de poder por parte das elites 
políticas de âmbito local, cujos recursos institucionais, especialmente 
o controle de máquinas eleitorais e administrativas locais, foram 
notavelmente fortalecidos com a retomada da competição eleitoral 
como instrumento de legitimidade dos governantes. (ARRETCHE, 
1996, p. 46). 

 

 

A centralização, portanto, significaria concentração de recursos e/ou poder 

decisório nas mãos de alguma entidade do governo central, enquanto descentralização 

seria o contrário, ou seja, deslocar estes recursos para o regional ou local, de forma a 

evitar a dominação pelo centro. A centralização tributária da União significava que 

estados e municípios dispunham de uma margem muito pequena de recursos a serem 

aplicados livremente, mas não significava indisponibilidade de recursos. No período 

posterior a 1964 ocorreu uma queda significativa de transferência de recursos para os 

estados, mas em relação aos municípios houve elevação – de 6,5% do total da receita 
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tributária em 1960, para 11,4% em 1988 (AFONSO, 1993). Do mesmo modo, a 

estratégia de criação de empresas públicas estaduais (como por exemplo, saneamento e 

eletricidade) criou, no âmbito estadual, capacidades administrativas que engendraram 

gestões independentes do governo central. 

Portanto, a partir de políticas implementadas quando da vigência do Estado 

centralizado, ocorreu um processo de fortalecimento das capacidades administrativas de 

estados e municípios. Posteriormente, com a redemocratização e a Constituição de 

1988, governadores e prefeitos consolidaram seu poder político, inclusive apresentando 

expressivo processo de inovação política. A participação dos municípios na receita total 

disponível aumentou de 9,5% em 1980 para 16,9% em 1992, enquanto a dos estados 

elevou-se de 24,3% para 31,0% no mesmo período (MELO, 1996). Isto significou não 

somente a construção de um novo equilíbrio federativo, mas o nascimento de novas 

elites regionais que acabaram por pressionar o governo federal, resultando num 

enfraquecimento deste último e na redução de sua capacidade de investimento. Esse 

processo, como veremos adiante, resultou na disputa entre estados e entre municípios 

por investimentos produtivos, bem como na “deslegitimação das instâncias reguladoras 

federais” (RODRIGUEZ, 1994). 

Esta forma de fortalecimento político-institucional de estados e municípios, 

e de suas respectivas elites, em meio a uma crise financeira do Estado Central explica 

parte da dinâmica do conflito federativo. Edson Nunes (1996) vai mais longe e mostra 

que o lastimável quadro apresentado pela disputa entre municípios brasileiros pela 

alocação de recursos é bem ilustrativo da real capacidade destes, tal como dos estados, 

de regular e planejar os desenvolvimento de suas respectivas comunidades, face ao 

poder e à liberdade das grandes empresas8. 

 

 

A guerra fiscal entre cidades [...] configurou-se como verdadeiro 
leilão de incentivos fiscais e outros recursos públicos, contemplando 
muito mais os interesses da empresa do que qualquer racionalidade 
produzida pelas instituições políticas [...] o que importa enfatizar é 
que, contrariamente ao que acontecia, pelo menos em parte, no 
‘período desenvolvimentista’, o destino da comunidade escapou-lhe 
das mãos. (NUNES, 1996, p. 36). 

 

                                            
8 A título de exemplo podemos citar o caso do pólo petroquímico de Capuava, que mostra não somente o 
poder da associação regional no Grande ABC, via Câmara, mas também ressalta como estado e 
municípios podem se ver impelidos a mudanças para atender a interesses das grandes empresas, conforme 
se verá adiante. 
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Num período mais recente e em decorrência do ajuste fiscal, o Governo 

Federal vem modificando o sistema brasileiro de políticas sociais e deixando sob a 

responsabilidade dos estados e municípios boa parte das ações nas áreas de educação, 

saneamento básico, educação e assistência social. Dada a nossa heterogeneidade inter e 

intra-regional a descentralização fiscal, juntamente com a retração da União, não 

asseguram que estados e municípios cumpram de forma satisfatória estas novas 

atribuições. 

 

 

A década de 90, marcada pela ênfase nos mecanismos de mercado, por 
uma política de abertura comercial intensa e rápida e pelas tentativas 
de reforma do papel do Estado, principalmente no âmbito do governo 
federal, sinaliza, antes, para um aprofundamento da 
heterogeneidade e para uma certa fragmentação, destacando os focos 
de dinamismo e de competitividade do resto do país para articulá-los à 
economia internacional. (SOUZA & CARVALHO, 1999, p. 202, grifo 
nosso). 

 

 

É evidente que isto reduz a autonomia e a capacidade de realização de 

estados e municípios, aumentando a sua dependência do poder central. A parcela de 

municípios que dispõe efetivamente de condições financeiras, institucionais, políticas e 

técnico-administrativas para assumir essas responsabilidades, inovando, ampliando a 

eficácia, a participação e a democratização das políticas públicas é relativamente 

pequena (SOUZA & CARVALHO, 1999). Com base em uma pesquisa que avaliou a 

descentralização de diferentes políticas públicas nos últimos anos em uma amostra de 

seis estados brasileiros9, Arretche (1998) confirma a importância de fatores como 

capacidade econômica, fiscal e técnico-administrativa, as condições políticas e a 

tradição cívica. Destaca, contudo, que essas variáveis não atuam de modo isolado e 

independente, mas à luz de atributos como o legado de políticas prévias, as regras 

constitucionais que normatizam a oferta de vários serviços, a engenharia operacional 

necessária à sua realização, as relações entre os diversos níveis de governo e as 

estratégias de indução eventualmente desencadeadas (grifo nosso). 

 

 

                                            
9 A pesquisa abrangeu os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará. 
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A superação dessas dificuldades não pode ocorrer apenas por 
iniciativa dos governos locais, dada a sua heterogeneidade na 
capacidade de mobilizar recursos próprios e dada a escala local de sua 
atuação. Apenas o governo central pode desempenhar essa tarefa, sob 
pena de se aprofundarem as desigualdades regionais [...] Portanto, 
antes que um esvaziamento das funções dos níveis centrais de 
governo, o sucesso da descentralização supõe a sua expansão seletiva, 
vale dizer, um reordenamento expansivo das agências de governo 
central em direção a novas atividades, reordenamento este que implica 
um governo central fortalecido. (ARRETCHE, 1996, p. 57). 

 

 

Mais um fator que resultou em favorecimento da descentralização foi o 

vertiginoso processo de urbanização que alterou as formas de relação da sociedade com 

o Estado, embora, num primeiro momento, a ampliação de demandas urbanas tenha 

resultado em uma maior centralização e no fortalecimento das demandas por 

democratização no plano local, sendo que a pressão passou a ser exercida diretamente 

sobre os governos subnacionais. 

Verifica-se, portanto, que a descentralização trouxe à tona soluções, mas 

também problemas. A maioria desses problemas está, de alguma forma, ligada ao 

formato de nosso federalismo. Neste processo de descentralização, estados e municípios 

entraram em uma espiral de competição, assumindo formas, por vezes, predatórias (cf. 

ABRUCIO, 2000), pois o fato de os municípios e estados assumirem maiores 

competências não implica a disponibilidade de recursos financeiros, materiais e 

humanos. Também não significa a ruptura com práticas políticas clientelistas, nem o fim 

da captura dos burocratas e o total comprometimento com a democracia e a 

accountability governamental. 

Desta forma, a elevação dos padrões de eficiência, eficácia e inovação 

governamental não são completamente alcançadas pela descentralização. Isso vai 

ocorrer se os governos locais modernizarem-se em termos administrativos, o que 

depende na maioria dos casos das instâncias superiores de governo. 

As soluções passam pela constatação de que existem problemas comuns, o 

que exige cooperação intergovernamental. Nesta situação novas formas de solidariedade 

surgem como uma alternativa de integração regional ascendente, ou seja, envolve 

soluções verticais e horizontais e auxiliam na resolução de problemas e na 

implementação de ações de interesse comum. 
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De forma análoga, a accountability com a otimização da participação dos 

cidadãos aliada à maior autonomia subnacional incentiva as inovações administrativas 

destas esferas locais. Mas, para haver accountability – no sentido de os cidadãos 

controlarem seus governantes – é necessário criar canais de participação e mecanismos 

de controle público, o que a descentralização por si só não ocasiona. Assim, a despeito 

de suas enormes vantagens, a descentralização não deve ser entendida como a panacéia 

que solucionará os problemas de ação coletiva no federalismo. 

A descentralização, portanto, traz problemas, mas é capaz de melhorar o 

sistema político e de tornar mais eficaz a ação do Estado. Não se trata, porém de 

defender a centralização ou a descentralização, mas de criar mecanismos de 

coordenação e de cooperação, removendo sobreposições desnecessárias, gastando 

melhor os recursos escassos, tornando os serviços públicos ligados às reais necessidades 

locais e possibilitando maior participação dos cidadãos no processo decisório. O 

problema da ação coletiva da organização política territorial do poder desloca-se da 

dicotomia centralização versus descentralização para enquadrar-se na questão da 

coordenação intergovernamental, da busca de um novo equilíbrio entre o poder nacional 

e subnacionais e dos próprios governos locais entre si (ABRUCIO, 2000). 

A descentralização não pode, portanto, substituir, com vantagem, o 

combalido Estado Nacional no que respeita à nova correlação de forças entre agentes 

públicos e privados. 

Diante destas questões o modelo federativo tem sido visto como uma saída 

para diversos países, como o sistema que melhor responde ao problema da coordenação 

intergovernamental. De fato, muitas são as vantagens do modelo federativo, mas não 

iremos nos deter neste aspecto. É preciso entender o modo de funcionamento das 

Federações, isto porque a coordenação intergovernamental surge historicamente e tem 

sua forma mais acabada nos planos teórico e empírico no Estado Federal. 

Para se entender a descentralização brasileira e as políticas de governo, 

sejam elas municipais, estaduais ou federais, é fundamental a análise teórica do 

federalismo. Segundo Celina Souza (2003), apesar de a teoria sobre o federalismo estar 

muitas vezes acompanhada da descentralização e influenciar a forma como as relações 

intergovernamentais se manifestam, não se confunde com estes outros dois conceitos 

porque países unitários podem optar por políticas descentralizadas e possuem 

complexos sistemas de relações intergovernamentais. Com conseqüência, o pano de 

fundo histórico do federalismo brasileiro é importante para se entender as suas origens 
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não cooperativas até chegar à montagem do modelo predatório na redemocratização. É 

que veremos nas próximas seções. 

 

 

2.2 Organização Federativa 

 

 

A Federação é uma forma de organização política e territorial do poder que 

se baseia num modelo contratual de relações entre entes territoriais. O princípio que 

rege esta engenharia institucional é o da autonomia com interdependência entre os 

níveis de governo, o que as reveste de uma natureza conflituosa, pois os atores políticos 

possuem parcelas de soberania sem que haja uma relação linear de autoridade, como há 

em Estados unitários (ABRUCIO, 2000). Do ponto de vista do Estado-Nação, as 

Federações são arranjos institucionais dentro de um Estado soberano que se distinguem 

de outros arranjos pelo fato de o governo central incorporar as unidades regionais nos 

seus procedimentos decisórios, por força de determinação constitucional (KING, 1982).  

Desta forma, “as definições de federalismo giram, reiteradamente, em torno 

de um problema nada trivial da teoria política, a questão da soberania” (KUGELMAS & 

SOLAS, 1999, p. 64). Seja qual for a definição adotada sempre se coloca a questão de 

uma soberania dual ou de uma soberania compartilhada (ELAZAR, 1987)10. 

A conformação de uma situação federalista, segundo Abrucio & Soares 

(2001), ocorre quando estão presentes duas condições: a primeira é a existência de 

heterogeneidades que dividam uma determinada nação. Estas heterogeneidades podem 

ser: territoriais (em países de grande extensão ou com diversidades geográficas); 

lingüísticas; étnicas; socioeconômicas (desigualdades regionais); culturais; ou políticas 

(representadas por diferenças no processo de formação das elites locais). A segunda é a 

existência de um discurso defensor da unidade na diversidade, o que, de acordo com 

Burgess (1993), representa o princípio filosófico da Federação. 

 

 

                                            
10 Danniel Elazar, um dos maiores estudiosos do tema, resume a essência do federalismo na clássica 
fórmula do self-rule plus shared rule, ou seja, regras próprias/regras partilhadas, regras que, no entanto, 
escondem um sistema altamente complexo e eivado de tensões. 
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O gênio da Federação está em sua infinita capacidade de acomodar a 
competição e o conflito em torno de diversidades que têm relevância 
política dentro de um Estado. Tolerância, respeito, compromisso, 
barganha e reconhecimento mútuo são suas palavras-chave e ‘união’ 
combinada com ‘autonomia’ é sua marca autêntica. (BURGESS, 
1993, p. 7). 

 

 

Como o federalismo é um sistema de relações contratuais, esta dupla 

soberania é garantida por um contrato entre os entes. O termo “federal” é derivado do 

latim “foedus”, que significa pacto, denotando que, em essência, o arranjo federativo é 

uma parceria baseada no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e do 

compromisso de favorecer a união.  

O pacto é normalmente representado por uma Constituição escrita. No 

contrato estão as normas que vinculam todos os pactuantes, porém o pacto não esgota os 

papéis dos entes envolvidos, havendo a necessidade constante de negociação e barganha 

entre as partes. Como afirma Affonso, “o que chamamos pacto federativo consiste, na 

verdade, em um conjunto de alianças, na maioria pouco explícitas” (AFFONSO, 1995, 

p.57). No caso brasileiro, a estruturação do poder entre as diversas esferas de governo 

pressupõe uma transferência significativa de recursos públicos entre regiões com 

desiguais capacidades econômicas e grandes assimetrias sociais, como veremos no 

capítulo que trata das Regiões Metropolitanas. Sob essa complexa teia de fluxos de 

recursos públicos (receitas tributárias próprias, de outros entes, gastos de empresas 

estatais, incentivos fiscais regionais e setoriais e empréstimos do sistema financeiro 

público) se assentam não menos complexas relações de troca entre esferas de governo e 

regiões. Dentre elas, destacam-se: o sistema de representação política dos estados, a 

distribuição de encargos da União, estados e municípios e o ordenamento jurídico-

federativo da Nação (AFFONSO, 1995, p. 58). 

Desde logo, os diferentes fluxos de recursos públicos possuem papéis 

distintos na manutenção do equilíbrio federativo, já que alguns, com nuances sócio-

eleitorais, representam elemento fundamental para a formação de bases partidárias 

locais e outros são fundamentais para atrair investimentos e alavancar o crescimento 

regional. O que está em jogo é a disputa pelo comando sobre o gasto público. De um 

lado, o Governo Federal, utilizando como argumento o esvaziamento de sua capacidade 

coordenadora, reivindica uma centralização dos recursos; de outro, os estado e 

municípios exigem, além da manutenção da descentralização, repasses automáticos e 
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com critérios predefinidos, de forma a evitar que o trânsito pela União ou pelos estados 

reproduza a barganha política em torno da liberação de recursos. 

 

 

2.3 RIGs e Federalismo Cooperativo e Competitivo 

 

 

Esta seção tem por objetivo mostrar, teoricamente, os modelos típicos ideais 

de relacionamento intergovernamental. É nesse campo que se encontra, hoje, um dos 

temas mais importantes do federalismo, embora as explicações dos pesquisadores para 

os problemas da ação coletiva também tenham recaído sobre tópicos como sistemas de 

governo, sistemas eleitorais e partidários, o aparelho burocrático estatal e formas de 

inter-relacionamento do Estado com a sociedade. No entanto, cabe aqui mostrar que a 

coordenação de políticas públicas depende de como estão estruturadas as relações 

intergovernamentais. 

Embora as relações verticais na Federação brasileira sejam caracterizadas 

pela independência - autonomia política e fiscal dos governos estaduais e municipais – o 

nosso formato federativo acabou produzindo desigualdades territoriais e superposições 

de ações impondo limites à coordenação nacional de políticas públicas. 

Para Celina Souza (2003), devido às escolhas feitas pelos constituintes de 

1988 sobre o formato político-institucional das Regiões Metropolitanas, o tema das 

relações intergovernamentais (RIGs) passa a ter grande relevância para a discussão de 

políticas metropolitanas. Da mesma, Fernando Abrucio (2000) afirma que o 

funcionamento de uma Federação depende de algo mais do que suas instituições 

básicas; depende das relações intergovernamentais, que por sua vez estão ligadas ao 

desenho institucional e de como os entes federativos operam, ou seja, em termos típicos 

ideais temos dois modos de atuação: um competitivo (federalismo interestatal) e outro 

cooperativo (federalismo intra-estatal). Isto ocorre nas Federações pelo fato dos estados 

constituintes criarem um novo jogador, o Governo Federal, igualmente soberano e 

autônomo (ABRUCIO, 2001). Sendo a natureza do federalismo e do pacto conflitiva é 

preciso encontrar uma solução de equilíbrio. 
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Tomando uma escala com vértices extremos, a competição e a cooperação 

no federalismo, na ponta competitiva situa-se a concepção federativa de Thomas Dye11, 

que enfatiza a competição como forma de potencializar a ação dos atores federativos. O 

pressuposto é que a competição aumenta o controle sobre o poder e melhora a prestação 

dos serviços públicos, sobretudo nas esferas estadual e municipal, onde os efeitos do 

ambiente competitivo são o incentivo à inovação e a novas formas de gestão, com 

conseqüente ampliação da responsividade do sistema. Esta concepção valoriza os 

governos locais como eixos centrais da estrutura federativa, somada a uma visão 

negativa da União, cuja atuação deveria ser a mais reduzida possível. A preocupação de 

Dye é com o monopólio do poder consubstanciado na centralização na esfera federal. 

Seus méritos seriam evitar centralizações de caráter autoritário, desfavorecer o 

paternalismo e incentivar a inovação governamental e a melhoria dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos. Também teria conseqüências favoráveis à manutenção da 

autonomia e à diferenciação dos papéis de cada ente federativo ao evitar o 

“entrelaçamento excessivo”. No modelo de Dye, a competição entre os entes pressupõe 

que os custos de suas decisões não podem ser repassados para outros entes de governo. 

Como desvantagens, o modelo competitivo levado ao extremo inibe a 

cooperação e aumenta as desigualdades de alocação de recursos na Federação e não 

garante a equidade. O estabelecimento de relações predatórias entre os níveis de 

governo, no caso brasileiro, tem levado a um jogo de soma zero, com exemplos de “free 

riders” e guerra fiscal. Abrucio & Ferreira Costa (1999) observam que, quanto mais 

heterogêneo o país, mais difícil é a adoção de um federalismo competitivo puro, pois 

isto levaria ao aumento das desigualdades na alocação dos recursos na federação, sem 

garantia de eqüidade. 

Do lado oposto a Dye situam-se os defensores do federalismo cooperativo, 

notadamente o jurista Bernard Schwartz12. A valorização de mecanismos cooperativos 

dentro de uma Federação caracteriza outro modelo, no qual procura estabelecer 

mecanismos que garantam ações conjuntas nas políticas, com a representação e 

participação de todos os atores federativos. O modelo cooperativo, defendido por 

Bernard Schwartz, enfatiza o papel positivo do Governo Federal, o que não significa 

centralização, mas a compatibilização de diferentes tarefas nos diferentes níveis de 

                                            
11 DYE (1990). American Federalism: Competition Among Governments. Massachusetts: Lexington 
Books. 
12 SCHWARTZ (1984). O Federalismo Norte-Americano Atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária.  
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governo. A descentralização também pode exigir mais centralização e mais habilidades 

políticas ao nível nacional. Sua premissa é compartilhar tarefas de forma que haja uma 

mistura entre as atividades dos níveis de governo. A difusão do poder seria a 

salvaguarda contra concentrações indevidas. Contudo, o modelo cooperativo é criticado 

por construir a cooperação por vezes apenas no âmbito vertical, resultando mais em 

subordinação que em autonomia das esferas subnacionais. 

Uma outra linha de federalismo cooperativo é a escola do federalismo fiscal, 

cujos principais defensores são Richard Musgrave (1969) e Wallace Oates (1972). Tal 

escola apregoa que as competências dos entes federativos devem ser muito bem 

definidas e que deve haver um rígido controle dos gastos (responsabilidade fiscal 

orientada), de forma a evitar a produção de déficits e desequilíbrios nas contas públicas. 

O federalismo fiscal é o que mais tem acentuado o aspecto vertical da cooperação, 

buscando frear o comportamento predatório e irresponsável dos governos nacionais no 

plano financeiro. Uma das críticas é que este tipo de controle ignora que o jogo político 

é marcado por negociações e acordos, de forma que o federalismo fiscal acaba por 

sustentar-se exclusivamente em uma concepção tecnocrática. 

Num ponto ao centro dos extremos abordados, situa-se Daniel Elazar 

(1993), cuja orientação aponta que o sucesso do sistema federativo não está na adoção 

de um ou outro modelo, e sim em uma combinação que resulte em equilíbrio entre 

competição e cooperação, com mecanismos e instituições que garantam a manifestação 

do pluralismo, coordenando os arranjos contratuais de sustentação das negociações e 

barganhas entre os entes federativos. Como afirma o autor “[...] todo sistema federal, 

para ser bem sucedido, deve desenvolver um equilíbrio adequado entre cooperação e 

competição, e entre governo central e seus componentes”. (ELAZAR, 1993, p.193). 

Outros autores como Burgess (1993) defendem a busca de um equilíbrio 

entre os dois modelos, o que parece ser o mais adequado ao federalismo brasileiro, já 

que nossa experiência com o modelo autoritário e centralizador redundou em formas de 

clientelismo, imobilismo e no crescimento das desigualdades sociais. 

Comparando-se a origem do federalismo nos EUA e no Brasil, verificamos 

que a federação brasileira nasceu de uma forma totalmente diferente da norte-

americana, partindo de um Estado único e centralizado para um modelo 

descentralizador de poder e foi motivado apenas pelo desejo de maior autonomia por 

parte dos estados (ABRUCIO, 1998; 2000). Da mesma forma afirma Celina Souza: 
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O federalismo brasileiro enquanto instituição tem sido moldado por 
arranjos políticos e territoriais construídos ao longo de nossa história. 
Estes arranjos se refletiram em cada uma das constituições brasileiras, 
mostrando que as relações federativas têm se movido através de um 
continuum, que saiu de um federalismo ‘isolado’ dos primeiros anos 
republicanos para a centralização nos regimes autoritários, até chegar 
à sua atual configuração, onde o poder entre os entes constitutivos da 
federação e das instituições a eles relacionado encontra-se mais 
equilibrado. (SOUZA, 2003, p. 143). 

 

 

Ao longo de nossa história essa assimetria levou a formação de várias 

coalizões de estados contra estados (até mesmo revoltas armadas). Pior, no caso 

brasileiro as relações entre estados não tem sido marcadas pela prática democrática, tal 

qual estabelecem os princípios federativos. 

Portanto, na relação dos estados entre si, vigorou um jogo de competição 

não cooperativa (ABRUCIO, 2000). Uma das razões é que a Federação se tornou 

multipolar, isto é, há um maior equilíbrio entre os estados, resultado da desconcentração 

econômica e da composição do Congresso Nacional. Entretanto, permanece a grande 

desigualdade no país e, portanto, não há simetria entre os entes federativos (ideal do 

federalismo americano). Paradoxalmente, há uma situação em que convivem a 

multipolaridade e uma Federação desigual (ABRUCIO & COSTA, 1998). Tal 

combinação potencializa ainda mais a competição não cooperativa. 

A falta de instituições adequadas para coordenar a competição é outro fator 

que também contribui para essa situação. Não há regras institucionais que incentivem a 

cooperação entre estados. Entre os municípios também vigora a mesma lógica. Segundo 

Abrucio & Soares (2001), a obtenção de um equilíbrio entre cooperação e competição 

depende da constituição de redes federativas, isto é, da criação de instituições, políticas 

e práticas intergovernamentais que reforcem os laços de parceria entre os entes, sem que 

se percam o pluralismo e a autonomia característicos da estrutura federativa. 

 

 

Além de democrático, o sistema federativo bem sucedido será aquele 
que tornar mais republicana a esfera pública. Os locais por excelência 
do aprendizado republicano são o poder local e o nível estadual. É este 
o ponto fundamental que leva um arranjo federativo ao sucesso, uma 
vez que tanto a classe política como os cidadãos têm seus processos de 
socialização política realizados nos níveis subnacionais de governo. 
(ABRUCIO, 1998, p.28). 
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Sistemas políticos federais são baseados em teorias políticas e sociais sobre 

o federalismo, as quais buscam explicar, entre outras coisas, as relações que se 

estabelecem entre os entes constitutivos da Federação (SOUZA, 2003). A literatura 

comparada contemporânea considera que as características institucionais dos estados 

federados operam no sentido de restringir as possibilidades de mudança do status quo e 

que a natureza das relações vertical e horizontal em estados federativos dispersa a 

autoridade política e potencializar o poder de veto das minorias, ou seja, a maioria dos 

estudos enfatiza o poder de veto dos governos subnacionais no federalismo brasileiro 

(ABRUCIO, 1998; STEPAN, 1999). 

Para Arretche (1999), em estados federativos com sistema partidário 

competitivo, o controle de postos no Executivo e nas agências de governo constitui 

importante recurso institucional das partes em disputa, o que implica dizer que tais 

sistemas tendem a estimular conflitos intergovernamentais e ainda: 

 

 

Estados federativos e competição eleitoral engendram barganhas 
federativas, pelo qual cada nível de governo pretende transferir a outra 
administração a maior parte dos custos políticos e financeiros da 
gestão das políticas e reservar para si a maior parte dos benefícios dela 
derivados. (ARRETCHE, 1999, p.115). 
 
A adesão dos governos locais à transferência de atribuições depende 
diretamente de um cálculo no qual são considerados, de um lado, os 
custos e benefícios derivados da decisão de assumir a gestão de uma 
dada política e, de outro, os próprios recursos fiscais e administrativos 
com os quais cada administração conta para desempenhar tal tarefa. 
(ARRETCHE, 2000, p. 48). 

 

 

O federalismo brasileiro, como veremos, ainda continua muito mais nominal 

do que real (ABRUCIO, 2000). Isso tem constituído um obstáculo para um 

relacionamento estável entre a União, os estados e municípios. Daí que a articulação dos 

programas de governo entre os vários níveis de governo dificilmente segue o caminho 

institucional e, freqüentemente, toma o atalho político-partidário. Vê-se, pois, que o 

regime de colaboração entre os entes federativos, em uma perspectiva de co-
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responsabilidade e de complementaridade em relação a políticas públicas, muitas vezes, 

é falho e incompatível com as proposições de um Estado Federal. 

 

 

2.4 Cooperação Intergovernamental na Federação Brasileira 

 

 

Desde a década de 80 a descentralização das políticas públicas, notadamente 

das políticas sociais, assume um papel cada vez mais significativo na agenda de 

reformas propostas por diversos setores da sociedade civil. Cresce a importância dos 

governos subnacionais, que assumem crescentemente novas funções e atribuições. A 

Constituição, como vimos, configura uma tendência favorável à descentralização 

política. O fortalecimento do princípio federativo se caracteriza pelo fato de os serviços 

essenciais (educação, saúde, assistência social, obras públicas e segurança) serem 

prioritariamente municipais, secundariamente estaduais e apenas em último caso 

federais. 

Apesar de ocorrer um aumento dos recursos das unidades subnacionais, não 

se define claramente a distribuição das competências entre os entes federativos, 

agravando-se os desequilíbrios fiscais e aumentando as zonas de incerteza que impedem 

a distribuição de responsabilidades. Os estados e municípios passam a receber 

efetivamente mais recursos, mas isso não se fez acompanhar de uma efetiva 

transferência da autoridade decisória, operativa e de encargos. Um dos indicadores da 

descentralização de recursos é a participação crescente dos governos locais nos gastos 

sociais13, tendo os municípios aumentado significativamente sua participação nos gastos 

públicos, com destaque para os gastos relativos às políticas sociais14.  

Sabemos que o Brasil é um país marcado por fortes desigualdades regionais, 

ao lado de Índia e Rússia, protótipos de federações marcadas por disparidades 

econômicas. Muitos estados como municípios teriam dificuldade de sobreviver não 

fossem as transferências de recursos da União. Este quadro de desigualdade econômica 

                                            
13 Embora este não seja um indicador suficiente para afirmar ter a sido a gestão efetivamente deslocada 

para os municípios. A análise de políticas e programas deve considerar também o processo efetivo de 
formulação e implementação das políticas (ARRETCHE, 2001).  

14 Entre 1980 e 1992, a participação dos municípios nos recursos destinados às áreas sociais passou de 
11% para 17%, enquanto a participação federal caía de 65% para 56%. Dados mais recentes, referentes a 
1998, indicam que, nas áreas de educação e saúde, a participação municipal já chega a 30% (AFONSO & 
ARAÚJO, 2000: 36-37). 
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ganha um contorno mais preocupante diante da fragilidade administrativa vigente na 

maioria dos governos locais, onde muitas vezes a burocracia encontra-se mal preparada 

até mesmo para arrecadar impostos municipais. 

Como agravante final, no último governo houve uma reação da União à 

perda de recursos, o que tem impacto direto sobre o volume de recursos à disposição de 

municípios e estados15. Além disto, mais recentemente, a capacidade financeira dos 

municípios também foi afetada pela queda do nível de atividade econômica. Os 

benefícios iniciais da política de estabilização implementada pelo Governo Federal se 

inverteram a partir da segunda metade dos anos 90, com grandes impactos sobre a 

capacidade de gasto dos municípios (SERRA & AFONSO, 1999, apud BRASILIENSE, 

2000). Outros fatores, como o corte dos gastos federais na área social, têm impacto 

sobre a ação local, à medida que esta supõe articulação com as políticas federais e com 

transferências da esfera federal. Os municípios têm atuado em condições de 

constrangimento financeiro, sendo profundamente heterogêneas as condições das 

diferentes regiões e bastante diferenciada a capacidade financeira das unidades locais 

(SOUZA & CARVALHO, 1999). Do ponto de vista das relações intergovernamentais 

verticais, este quadro evidencia que, devido à heterogeneidade dos 5559 municípios 

brasileiros16, as transferências devem continuar cumprindo um importante papel de 

equalização da capacidade de gasto das unidades locais de governo. 

Com decorrência deste quadro de re-desenho do federalismo, caracterizado 

pelo maior controle dos recursos tributários subnacionais pelo Governo Federal e pela 

maior centralização dos recursos públicos, ganham força posturas competitivas 

envolvendo os três entes federativos. A competição intergovernamental foi ainda 

acirrada pela conjuntura econômica após os anos 80, quando o movimento de 

internacionalização do capital acaba por transformar os países em espaços de 

concorrência pelas decisões de investimento. Para obter sucesso nessa competição, os 

governos são obrigados a aumentar as vantagens comparativas de seus territórios, 

eliminando as regulamentações ou reduzindo as cargas tributárias, conforme atestam 

Fiori (1995) e Klink (2001). A inexistência de mecanismos de barganha e negociação 

entre os entes federados leva ao estabelecimento de uma guerra fiscal.  

                                            
15 O governo federal adotou medidas como: a) redução de gastos, via diminuição de transferências não-

constitucionais – negociadas – para estados e municípios; b) restrição do crédito a estados e municípios; 
c) criação de tributos e aumento de alíquotas de contribuições não compartilhadas (OLIVEIRA & 
BIASOTTO, 1999, p. 22).  

16 A partir de janeiro de 200O (CRUZ, 2000). 
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Alguns impasses foram solucionados na forma de negociação e barganha, 

no entanto, a superação de crises pontuais não significou a consolidação de um novo 

pacto no qual a coordenação resultasse em relações cooperativas. 

As dificuldades em definir atribuições precisas, principalmente na área 

social, geram ineficiência, regressividade, falta de racionalidade na definição de 

programas, serviços e clientelas, descontinuidade e desperdício de recursos (FARAH, 

2000). Isto dificulta a eficiência e eqüidade nas políticas públicas, o que se acentua em 

virtude das amplas desigualdades regionais e das precárias definições de atribuições. 

Por outro lado, o processo de descentralização estimula as dinâmicas participativas, a 

democratização dos processos decisórios, favorecendo uma aproximação entre governos 

subnacionais e cidadãos. 

Concluindo, verifica-se que a Constituição de 1988 reiterou o sistema 

federativo, mas assinala o início de um novo ciclo descentralizador, após o período 

centralizador instaurado durante o período autoritário. Redefine-se o papel dos 

municípios num duplo sentido: de um lado, este passa a ter competências exclusivas, 

cabendo-lhe a responsabilidade pela formulação e pela gestão de diversas políticas 

públicas; de outro, a perspectiva descentralizadora que marca a nova Constituição tende 

a privilegiar a esfera local de governo como locus de formulação de políticas. O 

município assume também uma responsabilidade compartilhada - com os demais níveis 

de governo – em determinados setores ou áreas. Estas duas inflexões assinalam a 

inauguração de um federalismo cooperativo, caracterizado pela ação conjunta entre 

instâncias de governo, e pela relativa autonomia das unidades subnacionais em termos 

decisórios e de recursos. Entretanto, a própria definição das competências de cada nível 

de governo é um dos aspectos em que a nova Carta é pouco clara, persistindo 

ambigüidades e sobreposição de competências em diversas áreas. 

A crescente importância dos governos locais na promoção de políticas 

públicas tem sido acompanhada por mudanças nas relações intergovernamentais 

verticais e horizontais – entre diferentes níveis de governo e entre governos de um 

mesmo nível. 

Abrucio (2001) afirma que, na história da Federação Brasileira, autonomia 

significou, na maioria das vezes, uma descentralização irresponsável e anti-republicana, 

uma vez que a independência dos estados foi descolada de sua responsabilidade ou 

capacidade de controlar os demais entes. O republicanismo foi suplantado por forças 

patrimoniais e pela ausência do controle público dos governantes locais. E a 
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interdependência quase sempre foi observada na imposição centralizadora de um 

Governo Federal que se comportou como acima do pacto federativo.  

 

 

Nossa história federativa no século XX pode ser, grosso modo, 
resumida na dificuldade de adequarmos os princípios da autonomia 
republicana e da interdependência, da cooperação e da competição. 
(ABRUCIO, 2001, p. 100-101). 

 

 

Com a redemocratização ocorrida nos anos 1980 emerge um novo 

federalismo no Brasil, em que coexistem enormes qualidades com problemas cruciais. 

O arranjo federativo nascido trouxe como avanços a descentralização e a democracia, 

com o reforço do controle social dos governantes. Todavia, trouxe problemas em seu 

bojo causados principalmente pela falta de mecanismos de coordenação que gerassem 

um equilíbrio entre competição e cooperação nas relações intergovernamentais.  

Destacam-se dois resultados dos problemas acima citados: a ausência de 

mecanismos de cooperação intergovernamental, principalmente intermunicipal revelada 

com o novo papel dos governos locais, e a falta de um desenho adequado de gestão das 

regiões metropolitanas que dê conta dos problemas comuns a estas áreas de 

adensamento urbano. Tal problemática será aprofundada nos próximos capítulos. 

 

 

2.5 Estadualismo e Competição Predatória 

 

 

O estadualismo é um momento da história política brasileira marcada pelo 

fortalecimento defensivo dos governadores e pelo desenvolvimento de padrões não 

cooperativos no relacionamento dos estados entre si e deles com a União (ABRUCIO, 

1998). O impulso inicial para este novo quadro federativo foi dado pelas eleições diretas 

para os governos estaduais realizadas em 1982, durante o regime militar, onde em 

Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio e Janeiro foram eleitos governadores de 

oposição ao regime vigente. No ano seguinte inicia-se a campanha das “diretas já” para 

a Presidência da República, contando com importante apoio popular. Embora derrotada 

com a eleição indireta, nas eleições de 1986, tal ânsia por mudanças na estrutura do 
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poder ocasionou a vitória do PMDB, partido de oposição, elegendo governadores em 

todos os estados brasileiros, com a exceção de Sergipe, bem como a maioria de 

deputados e senadores. 

Com a eleição de 1982, criou-se no país uma situação já por vezes descrita 

como de diarquia, a da coexistência de duas fontes de legitimação; o conjunto de 

governadores passa a atuar com desenvoltura, demonstrando que a capacidade política e 

administrativa dos governadores tinha sobrevivido (KUGELMAS & SOLA, 1999). 

Desta forma, como bem demonstra Fernando Abrucio (2001, p. 101), os atores que mais 

se fortaleceram no começo do período de redemocratização foram os governos 

estaduais, que aproveitando a lacuna deixada pela falência do Estado nacional 

desenvolvimentista, criaram um “federalismo estadualista”, ou seja, o aumento do 

poderio dos governadores a partir de coalizões de veto e não por meio da construção de 

uma coalizão hegemônica de poder. Nos estados, o federalismo estadualista manifesta-

se através de uma hipertrofia do Executivo, configurando, nas palavras de Fernando 

Abrucio (1998) “um sistema ultra-presidencial, pouco democrático e quase nada 

republicano”. O ultra-presidencialismo estadual caracterizou-se pela postura do 

Executivo estadual no controle dos outros Poderes e de toda a dinâmica da política 

estadual, neutralizando práticas fiscalizadoras, tanto da Assembléia legislativa, como de 

órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. 

Importante ressaltar que as emendas ao orçamento aprovadas pelos 

parlamentares estaduais não alteraram a lógica de gasto do Executivo, pois a negociação 

entre o Executivo e o Legislativo se dava nas salas e gabinetes do governo estadual. A 

maioria situacionista foi alcançada quase sempre pela via de distribuição de recursos ou 

cargos do Executivo, o que resultou em imediatas conseqüências fiscais. 

Este estadualismo foi marcado pela obtenção de recursos para os estados por 

meio do repasse de custos ao restante da Federação, notadamente o Governo Federal. A 

competição emergida pós-redemocratização é caracterizada, de maneira geral, como 

predatório por Abrucio e Ferreira Costa (1999, p. 34). Os estados ganharam maior poder 

na estrutura federativa, mas não o usaram para reforçar sua autonomia e sim para 

fortalecer o caixa estadual, configurando uma prática predatória perante a União. 

Dado a notória debilidade do sistema partidário e o relativo enfraquecimento 

da Presidência no período Sarney, os governadores conseguem a federalização da dívida 

externa, ou seja, a transformação desta em dívida de longo prazo para com o Tesouro 

Nacional e, ao mesmo tempo, resistem as várias tentativas de repactuação de seu 
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estoque de dívidas feitas pelo Governo Federal. Enquanto vigorou fortemente, até a 

metade da década de 1990, o estadualismo predatório elevou o endividamento público. 

Os Bancos estaduais foram utilizados como instrumento da política estadual. O 

principal recurso estadual, o ICM teve suas bases ampliadas e transformou-se no atual 

ICMS. 

 

 

As conseqüências deste modelo estadualista e predatório foram 
prejudiciais à constituição de laços federativos. Além disso, tal 
modelo afetou questões políticas importantíssimas, como as finanças 
públicas estaduais, o equilíbrio fiscal na Federação, a democratização 
das estruturas políticas subnacionais e nacionais e, [...] na efetividade 
dos programas descentralizados, uma vez que o seu sucesso depende 
da criação de mecanismos de cooperação e coordenação entre os 
níveis de governo. (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 81). 

 

 

Desde o Plano Real, no entanto, esta realidade tem se modificado no que se 

refere à relação com a União, com o fim de diversas “torneirinhas” (bancos estaduais, 

acordo da dívida etc), mas o mesmo não tem ocorrido na disputa horizontal entre os 

estados, particularmente com a chamada guerra fiscal. Uma das respostas do Governo 

Federal, como vimos, foi o aumento das contribuições sociais – COFINS, PIS-PASEP e 

outras fontes de receita que não são compartilhadas. 

Em meados de 1993, como parte dos preparativos para o lançamento do 

Plano Real, o então ministro da Fazenda do governo Itamar, Fernando Henrique 

Cardoso, propõe a criação do Fundo Social de Emergência – FSE17, que limita o volume 

de transferências vinculadas a estados e municípios e foi considerada a primeira 

reversão na trajetória descentralizadora que se iniciara com a redemocratização. Com a 

eleição de FHC, a queda da inflação e o endividamento dos estados, abre-se um amplo 

processo de reestruturação da dívida destes com a União, combinado com um programa 

de apoio financeiro aos estados, desde que estes se comprometessem com o ajuste 

fiscal, o controle da folha salarial e incluíssem empresas estaduais no Programa 

Nacional de Privatização. 

 

 

                                            
17 Posteriormente, o FSE foi prorrogado, agora denominado Fundo de Estabilização Fiscal. 
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Durante todo o período do primeiro mandato FHC a questão do novo 
padrão a ser buscado entre União e estado foi marcada pelas tentativas 
de reenquadramento destes pelo poder central, em nome da busca de 
soluções dos desequilíbrios fiscais. Se a partilha tributária se realizara 
em um momento de notável fraqueza do poder central, seria a 
capacidade regulatória no campo macroeconômico do governo 
federal, reforçada pelo êxito do Plano Real, que daria os traços 
definidores da nova etapa. Nesta, as finanças estaduais foram afetadas 
de distintas maneiras. (KUGELMAS & SOLAS, 1999, p. 71). 

 

 

O programa do governo FHC abriu uma fase de transição rumo a um novo 

pacto federativo. O que se observa com nitidez é a ausência de mecanismos de 

cooperação mais eficazes entre União e estados, bem como entre estes entre si. Uma 

avaliação recente dos problemas do federalismo brasileiro acentua este caráter 

predatório e a dificuldade de se criar instrumentos eficazes no estabelecimento de um 

jogo cooperativo. 

 

 

[...] é possível dizer que se formaram dois tipos de jogos na 
redemocratização. Na relação entre estados e a União, no que tange 
principalmente à questão financeira, predomina um jogo predatório 
praticado pelas unidades estaduais; na relação dos estados entre si 
vigora uma competição não cooperativa. (ABRUCIO & FERREIRA 
COSTA, 1998, p. 39-40). 

 

 

Hoje, o estadualismo tem como pior efeito o grande poder que os governos 

estaduais exercem em sua esfera, especialmente no que tange aos municípios. Está aí 

um dos maiores obstáculos para a coordenação e a cooperação no plano subnacional, 

como veremos nos próximos capítulos, principalmente no espaço das Regiões 

Metropolitanas. 
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2.6 Municipalismo Autárquico 

 

 

Edson Nunes (1996) afirma que o papel das unidades subnacionais como 

parte da ordem política tem sido sistematicamente subestimado18. As conseqüências 

disso, segundo o autor, se fazem sentir na “enorme Babel que constituem os escritos 

sobre municípios e regiões e, sobretudo, na facilidade com que a maioria dos analistas 

aceita como verdades os refrões da moda”. (NUNES, 1996, p. 32). Ainda, segundo o 

autor, a incompreensão básica decorre do não lugar das unidades subnacionais, em 

particular do município no pensamento político moderno. Desta forma, a teoria não se 

limita a figurar os poderes locais como inimigos, mas classifica-os como constituídos de 

natureza diferente, que se quer preterida ou subordinada. O mesmo se dá em relação às 

teorias de governo representativo que apresentam um lugar subordinado aos municípios, 

mais freqüentemente como níveis meramente administrativos. É o que se lê em Stuart 

Mill que defende centralização política com descentralização administrativa. 

Para Nunes esse corpus teórico deixa de considerar importantes 

conseqüências da necessária territorialização do poder político. Um exemplo disso 

consiste nas dificuldades de tratamento do “clientelismo”, já que a maioria dos estudos 

de caso sobre poder local constata sua existência. Ademais e como argumenta Melo 

(1993, p. 85), “a ideologia municipalista constitui uma das construções discursivo-

programáticas mais antigas e resilientes da cultura política brasileira”. No caso das 

RMs, esses temas são ainda mais cruciais na medida em que os arranjos políticos, 

institucionais, administrativos e financeiros que a elas se aplicam requerem articulações 

e cooperação entre as três esferas de governo. 

A idéia de repassar muitas das funções antes exercidas por outros níveis de 

governo diretamente aos municípios, com o intuito de democratizar a gestão pública, 

atender melhor aos interesses das populações locais, diminuir custos de transação e 

incorporar inovações advindas da experimentação local esbarrou, como vimos, em 

dificuldades de ordem administrativa e financeira. No entanto, a argumentação em prol 

da municipalização e o desenho municipalista das políticas reforçam uma visão não 

congruente com a realidade do país, ou seja, formou-se uma ideologia cunhada pelo 
                                            
18 No Brasil, a cidade sempre teve – numa tradição que remonta ao período colonial – um papel e um 
tratamento político destacado, já que nossa formação histórica e cultural é municipalista. 
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então prefeito de Santo André, Celso Daniel, a qual se deu o nome de municipalismo 

autárquico. O lado positivo desta ideologia seria a proximidade com os governos locais; 

contudo, a falta de recursos poderia levar os municípios a concorrerem entre si pelo 

dinheiro público e a concorrerem predatoriamente por investimentos privados. 

Finalmente, os municípios poderiam repassar custos a outros municípios (free riders). 

Infelizmente, o que se viu com o novo federalismo, foi a emergência de um novo padrão 

no relacionamento dos estados e municípios entre si, estabelecendo-se um jogo de 

competição não cooperativa, com disputas por recursos públicos e privados que 

ocasionou o que se convencionou chamar de guerra fiscal.  

A Constituinte foi regida pelo princípio da subsidiariedade (CAMARGO, 

2001, p. 85), que pressupõe que as políticas públicas “devem ser diretamente 

conduzidas pela autoridade ou instituição mais próxima quanto possível do cidadão”. 

Cabe observar que o princípio é de inspiração alemã, país paradigmático do federalismo 

cooperativo. 

Todavia, a descentralização e as mudanças no federalismo brasileiro não 

trouxeram apenas aspectos positivos. Foi assim forjado um novo tipo de municipalismo, 

mais autárquico, fazendo com que cada governo local, particularmente com a 

“prefeiturização” da política, volte-se apenas para os seus próprios problemas. 

Além de incluir o município na categoria de entidade política integrante do 

pacto federativo, a Constituição Federal de 1988 ampliou o âmbito da autonomia 

municipal, atribuindo ao município capacidade de auto-organização, representada pelo 

poder de elaborar e aprovar sua lei orgânica. Até então, a capacidade de organização do 

município cabia ao Estado Federado, sendo compreendido como autonomia municipal 

apenas a capacidade de auto-governo (eleição de Prefeito e do Legislativo), capacidade 

legislativa sobre balizados assuntos, auto-administração dos seus quadros de servidores 

e criação de tributos (LOMAR, 1992). 

Segundo Abrucio & Couto (1996), os municípios hoje enfrentam um duplo 

desafio: precisam assumir políticas antes a cargo de União ou, secundariamente, dos 

estados, tanto para assegurar condições mínimas de bem-estar social às suas populações 

(função de welfare), como para promover o desenvolvimento econômico com base em 

ações de âmbito local, o que envolve o estabelecimento de um novo tipo de 

relacionamento com o setor privado, que os autores chamam de função 

desenvolvimentista, assumida pelos municípios após a crise do Estado nacional-

desenvolvimentista. Este tipo de atuação voltada ao desenvolvimento local representaria 
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uma ruptura com padrões tradicionais de ação governamental nos municípios. Novas 

formas de relacionamento emergiriam, por meio da criação de novos mecanismos de 

agregação e articulação de interesses (ABRUCIO & COUTO, 1996, p. 40). 

Na descentralização entendida como municipalização autárquica, todos os 

municípios, independentemente de suas diferenças, deveriam assumir as 

responsabilidades constitucionalmente designadas. Abrucio (2001, pp. 102-103) 

enumera três obstáculos práticos a este projeto municipalista, que demonstram a 

necessidade de coordenação: 

a) A grande maioria dos municípios não tem condições financeiras 

de assumir tais responsabilidades; 

b) Há um desnível muito grande entre os governos locais na relação 

administrativa e política – muitos não têm capacidade técnica ou ainda possuem 

vícios patrimoniais no sistema político; 

c) Os instrumentos de parceria ou cooperação no plano subnacional 

são reduzidos, ou, quando existentes, frágeis institucionalmente – a ótica 

neolocalista presente nos últimos anos dificulta a criação de instâncias 

supramunicipais. 

O resultado foi a constituição de uma postura individualista não cooperativa 

entre os municípios, numa luta pelo aumento de suas rendas que causou, inclusive, um 

acentuado crescimento do número de municípios no país de olho no Fundo de 

Participação de Municípios. De 1988 a 1997 o número de municípios no país passou de 

4189 a 5507; atualmente são 5561 municípios, com o efeito perverso da pulverização da 

receita. Desses, 83% possuem menos de 30 mil habitantes e concentram menos de 28% 

da população. Além disso, mais da metade dos municípios criados tem até cinco mil 

habitantes e mais de 95% apresentam no, máximo, 20 mil habitantes. Neste caso, 

observamos no federalismo brasileiro um incentivo à predação ao invés do incentivo à 

cooperação, ao contrário da tendência internacional, onde houve diminuição de 

comunas e agregação de poderes locais, significando muitas vezes a criação de níveis 

intermediários entre o regional e o municipal (CARNEIRO, 2000). 

Especificamente nos espaços metropolitanos, habitantes de municípios 

menores acabam gerando renda e impostos em outros municípios mais desenvolvidos – 

ou porque ali trabalham, ou porque ali consomem. Por outro lado, a metropolização tem 

levado a uma situação em que municípios menores – muitas vezes sem condição 

financeira – acabam delegando a responsabilidade por ofertar serviços fundamentais 
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como saúde e educação, aos municípios maiores que compõe o núcleo da Região 

Metropolitana. Isso tem implicações sobre a qualidade dos serviços, sem que os 

municípios-sede tenham qualquer compensação financeira pela oferta destes bens e 

serviços. A interdependência entre os municípios de um mesmo espaço metropolitano 

fez com que mesmo municípios que seriam privilegiados na repartição de recursos 

apresentem dificuldades financeiras. Tal fato se deve à grande concentração 

populacional e problemas conexos (transporte, água, lixo, violência, etc), que por sua 

natureza exigem grande aporte de recursos e administração conjunta e planejada. 

Cabe ressaltar que, apesar da participação dos municípios ter aumentado 

significativamente na nova distribuição dos recursos fiscais pós-descentralização, em 

termos de poder, os estados foram os maiores beneficiários da nova divisão do bolo 

tributário, dado que muitos municípios dependem de repasses de recursos estaduais. 

Além disso, o municipalismo autárquico foi acompanhado de uma postura defensiva da 

União, que ao perder recursos tributários na Constituição procurou transformar a 

descentralização num mero jogo de repasses de funções, intitulada à época de “operação 

desmonte”. (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 77). 

Outro aspecto da ordem municipalista brasileira é o caráter anti-

metropolitano na distribuição de recursos federais aos governos locais (ABRUCIO & 

SOARES, 2001, SOUZA, 2003). Embora recebam menos recursos, muitos municípios 

que compõe a área metropolitana acabam por receber fortes pressões para melhorar o 

atendimento das necessidades de seus residentes. Como veremos no próximo capítulo, 

essa fragilidade financeira dos municípios metropolitanos é um dos grandes problemas 

de nossa estrutura federativa, pela premente necessidade de mecanismos de colaboração 

em municípios limítrofes. 

Finalmente, no que se refere à gestão metropolitana, o municipalismo 

autárquico tem favorecido comportamentos predatórios, como se percebe na atitude de 

suas lideranças locais, da qual a guerra fiscal é um bom exemplo. Neste sentido inexiste 

de uma consciência metropolitana nos municípios que compõem as regiões 

metropolitanas, ou seja, “prevalece uma visão tradicional de cunho essencialmente 

local, que, muitas vezes, dificulta ou se opõe à visão regional” (AZEVEDO & GUIA, 

2000, p. 530). 

Pior, este municipalismo autárquico vem acompanhado, também, da 

ausência de modelo institucional metropolitano entre as três esferas de governo. Os 

constituintes de 1988, ao transferirem a prerrogativa de criar RMs para a competência 
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estadual deixaram de fora um importante ator: o Governo Federal. Parte da explicação 

para tal comportamento, como vimos, está fortemente associada aos constrangimentos 

gerados pela equação centralização mais autoritarismo, que marcou a institucionalização 

das RMs brasileiras. Outra explicação está ligada a aspectos políticos e de manutenção 

do poder do Governo Federal sem, no entanto, arcar com os custos financeiros 

associados à gestão metropolitana, conforme será exposto adiante, no capítulo que trata 

da institucionalização das RMs. 

 

 

2.7 A Experiência dos Consórcios Intermunicipais 

 

 

 Um segundo eixo de cooperação intergovernamental consiste na 

cooperação horizontal, que se estabelece entre municípios. É sobretudo neste eixo que 

têm emergido inovações institucionais no Brasil no período recente. Através de 

consórcios intermunicipais, diversos municípios se articulam para enfrentar problemas 

comuns, definindo em conjunto políticas e programas. Consórcio significa, do ponto de 

vista jurídico e etimológico, a união ou associação de dois ou mais entes da mesma 

natureza. A relação de igualdade é base do consórcio, preservando, assim, a decisão e a 

autonomia dos governos locais, não admitindo subordinação hierárquica a um dos 

parceiros ou à entidade administradora. Outra definição é dada pelo IBAM: 

 

 

O Consórcio Intermunicipal é uma cooperação (pacto) entre dois ou 
mais municípios que se comprometem a executar, em conjunto, um 
determinado empreendimento. Trata-se, portanto, de uma modalidade 
de acordo firmado entre entidades de mesma natureza. Esta forma de 
associação permite aos Governos Municipais assegurar a prestação de 
serviços às suas populações. (IBAM, 1992, p.129). 
 

 

Estes consórcios têm envolvido, sobretudo, pequenos e médios municípios, 

localizados numa mesma região (CRUZ, 2000). Através dos consórcios, além da 

formulação conjunta de políticas e programas, tem se desenvolvido um novo modelo de 

gestão de políticas sociais, de base microrregional, que possibilita a ampliação da oferta 

de serviços por parte dos municípios, racionalização do uso de equipamentos, 
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flexibilização da aquisição de equipamentos e de contratação de pessoal (pelo fato de os 

consórcios assumirem, em geral, a personalidade jurídica de direto privado)19, 

cooperação técnica e a realização conjunta de obras, serviços e atividades temporárias 

ou permanentes (CRUZ, 2000 e BARROS, 1995 apud CRUZ, 2000). 

Os consórcios surgem espontaneamente, a partir das necessidades dos 

municípios de resolver problemas de atenção à saúde das suas populações, sendo uma 

organização exclusiva dos municípios, fruto da comunicação horizontal entre os 

mesmos (MENDES, 1996).  

Na mesma direção, os consórcios podem ser explicados nos termos de 

Benson (Apud HARTZ et al., 1997, p.100). Segundo este autor, "em um quadro onde a 

falta de coordenação resulta em desequilíbrios do sistema, a redução ou a interrupção 

dos recursos (estratégia ameaçadora) pode forçar um crescimento do espírito 

cooperativo entre as instituições da rede", em um sistema de atenção à saúde. 

Há amplas possibilidades de atuação dos municípios através de consórcios, 

entre as quais podemos citar, segundo Vaz (2000), a prestação de serviços públicos, 

saúde, obras públicas, atividades-meio, transporte, limpeza urbana, meio ambiente, 

desenvolvimento regional e recursos hídricos. Os recursos dos consórcios 

intermunicipais podem vir de receitas próprias que venham a ser obtidas com suas 

atividades ou a partir de contribuições dos municípios integrantes, sendo esta 

contribuição idêntica a todos ou variável em função da receita municipal da população, 

do uso dos bens e serviços ou por algum outro critério definido em seu estatuto. 

Embora haja notícias de consórcios desde os anos 60, este tipo de arranjo 

institucional era episódico na administração pública brasileira até a década de 80. Os 

consórcios começaram a se disseminar nos anos 80, sobretudo a partir da Constituição 

de 88, no bojo do processo de descentralização de competências para os governos 

municipais. No Estado de São Paulo, a implantação de consórcios entre municípios, 

como instrumento de uma política deliberada de descentralização e participação, 

aparece no governo Montoro, no período de 1983 a 1986. Nos anos 90, este instrumento 

é explicitamente mencionado pela Emenda Constitucional 19, que estabelece que cada 

nível de governo deve disciplinar este instrumento, assim como os convênios de 

                                            
19 Têm ocorrido também “acordos consorciais” ou pactos, em que municípios decidem atuar de forma 

cooperada, sem, no entanto, constituírem uma entidade juridicamente estabelecida (CRUZ, 2000, p. 8 e 
9). 
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cooperação entre entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos 

(CRUZ, 2000). 

No Estado de São Paulo existem hoje 116 consórcios intermunicipais, 

abrangendo 545 municípios (85% dos municípios paulistas), atuando nas mais diversas 

áreas (CEPAM, 2003). 

 Consórcios intermunicipais têm se estabelecido de forma desigual nas 

diferentes regiões do país e em diferentes setores. Em termos regionais, levantamentos 

recentes revelam concentração de consórcios nas regiões sul e sudeste, sendo também 

significativa a variação entre estados numa mesma região. Cruz atribui a forte presença 

de consórcios de saúde em alguns estados (Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Mato 

Grosso) a estratégias dos respectivos governos estaduais, os quais utilizam os 

consórcios como instrumento de regionalização dos serviços de saúde (CRUZ, 2000). 

Tais estratégias chamam a atenção para a necessidade de se considerarem os 

novos arranjos institucionais em uma perspectiva abrangente, de forma a entender as 

articulações entre a cooperação horizontal (consórcios) e formas de cooperação vertical 

(expressa aqui na indução exercida por governos estaduais para a constituição de 

consórcios). A respeito dos estímulos estabelecidos por governos estaduais para a 

criação de consórcios, Cruz levanta questões relativas ao risco de um esvaziamento 

formal dos consórcios, nas localidades em que sua criação resultar apenas do interesse 

na obtenção de recursos, sem “que haja um interesse real em se consorciar” (CRUZ, 

2000, p. 21). 

Do ponto de vista setorial, os consórcios se destacam, sobretudo nas áreas 

de saúde e de meio ambiente (CRUZ, 2000; JACOBI, 2000). A área em que há maior 

desenvolvimento de consórcios é a da saúde. Na área de saúde, segundo dados oficiais 

do Ministério da Saúde, divulgados em 1998, havia no país 143 consórcios envolvendo 

1740 municípios, em sua maioria (88%) localizados nas regiões Sudeste e Sul. Estudos 

desenvolvidos por Costa e Ribeiro (1999) revelam que 32% dos municípios brasileiros 

estavam consorciados, sendo bastante heterogênea a participação dos municípios das 

diferentes regiões (56,65% dos municípios da região Sul; 55,8% da região Sudeste; 

23,9% da região Centro-Oeste; 2,12% da Nordeste e 1,78%, da região Norte (apud 

CRUZ, 2000, p. 21). 

A maior presença de consórcios na área de saúde parece refletir o processo 

de reforma da política de saúde, resultante de movimentos sociais, liderados por 

profissionais da área da saúde (JACOBI, 2000). Dentre as ações influenciadas por este 
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movimento de reforma, incluem-se, já nos anos 80, iniciativas de tipo consórcio, 

mecanismo de gestão compartilhada, visto como um instrumento da implantação de um 

novo modelo de saúde no país, que rompesse com o padrão exclusivamente curativo e 

altamente excludente até então prevalecente no país20. Se as primeiras iniciativas se 

constituíram a partir dos próprios governos locais, é importante a influência mais 

recente de legislação específica da área de saúde para a consolidação dos consórcios de 

saúde. A Lei Orgânica de Saúde – LOS, de 1990, refere-se aos consórcios 

administrativos municipais como um instrumento de gestão do SUS21. 

Assim, é bastante provável que a maior presença de consórcios 

intermunicipais neste setor reflita o fato de este instrumento já ter sido incorporado 

pelas diretrizes federais de reforma do setor, o que funcionaria como um estímulo à 

cooperação. No entanto, no plano do discurso, os consórcios intermunicipais de saúde 

são vistos pelo Ministério da Saúde como importante instrumento de gestão e um meio 

de potencializar a atenção das populações (ABRUCIO & SOARES, 2001). 

 

 

Além do mais, o Ministério da Saúde é contra a criação de uma 
instância política autônoma, pois isso iria não apenas divergir da 
lógica do SUS, mas, sobretudo, porque bateria de frente, para alguns, 
com o princípio da municipalização. (ABRUCIO & SOARES, 2001, 
p. 87) 

 

 

Os consórcios de saúde são formados basicamente por pequenos 

municípios, alguns médios e nenhum nas áreas metropolitanas. A união de forças 

existentes e disponíveis entre os municípios possibilita a gestão descentralizada do SUS. 

Desta forma, conforme afirma Maria Toledo Cruz (2001), os consórcios têm sido 

apontados como um instrumento que pode permitir ganhos de escala na política de 

saúde, possibilitando um planejamento regional, a ampliação da oferta de serviços, a 

racionalização do uso e da compra dos equipamentos e da contratação de pessoal, entre 

outras. No entanto, verifica-se que a implantação e o sucesso destes consórcios 

                                            
20 O Consórcio de Saúde da região de Penápolis, em São Paulo, implantado em 1987, constitui um 
exemplo (CRUZ, 1992).  
21 Segundo o artigo 10, par. 1- “Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, 
em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam...”.  
 Segundo o artigo 18, inciso VII - “À direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS – 
compete formar consórcios administrativos intermunicipais”.  
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dependem da articulação com outros níveis de governo, particularmente o estadual, o 

que ressalta a precariedade institucional deste mecanismo (ABRUCIO &SOARES, 

2001). 

Na área de meio ambiente, também tem sido expressiva a constituição de 

consórcios municipais16. A temática ambiental, envolvendo questões como preservação 

de recursos hídricos, recuperação de vegetação nativa, práticas agrícolas orientadas para 

a conservação do meio ambiente e tratamento de lixo, é uma área em que se evidencia a 

necessidade de uma ação conjunta, uma vez que os problemas freqüentemente 

ultrapassam as fronteiras das divisões político-administrativas. A preservação de 

recursos hídricos por meio da atuação consorciada tornou-se atribuição federal, com a 

implantação em 1997 da Política Nacional de Recursos Hídricos e a criação do Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos, apoiada numa lógica de gestão integrada, 

descentralizada e participativa. Tendo a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e de gerenciamento, esta política tem como um de seus instrumentos 

centrais os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, e constitui 

um avanço qualitativo na busca pela ampliação da capacidade governativa. Hoje 

existem comitês de bacias em funcionamento em quase todas as regiões do Brasil, e os 

alcances deste gerenciamento tripartite são ainda muito restritos. O grande desafio que 

se coloca é o de encontrar definições para os problemas que decorrem da falta de 

convergência entre políticas públicas, interesses econômicos e decisões tomadas nos 

comitês, refletindo a complexidade na governança desta arquitetura institucional. 

Outras questões ligadas ao meio ambiente também têm dado origem a 

iniciativas baseadas em consorciamento de municípios22, que buscam coletivamente e 

de forma cooperativa a resolução de problemas que têm impacto regional, como é o 

caso do lixo, da erosão dos solos, do assoreamento hidrográfico, e de outros processos 

que garantam a recuperação e proteção ambiental, na busca de um uso mais racional dos 

recursos naturais.  

Percebe-se que os consórcios intermunicipais constituem umas das 

inovações provocadas pela descentralização, mas encontram obstáculos na legislação. 

São juridicamente frágeis, pois são figuras de direito privado, que na prática assumem a 

                                            
16 As primeiras iniciativas nesta área já têm mais de dez anos de existência, como no caso do Consórcio 
Intermunicipal da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí que reúne atualmente 42 municípios, tendo 
como foco principal a recuperação e preservação de recursos hídricos. 
22 Este é o caso do Consórcio Quiriri, formado por municípios da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro 
Catarinense.  
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forma de sociedades civis sem fins lucrativos e não possuem nenhum grau de autonomia 

em relação às prefeituras que os constituem.  

Assim, para a formação de consórcios, todos os entes envolvidos devem ter 

a motivação para a constituição minimamente nos seguintes aspectos (JUNQUEIRA & 

CRUZ, 2002, p. 20): 

a) interesses comuns entre os municípios; 

b) vontade política; 

c) necessidade e interesses efetivos na ação conjunta  

d) identidade regional 

Ou seja, aspectos de difícil alcance em uma organização federativa de 

municipalismo autárquico, sem mecanismos de gestão de áreas conurbadas. A 

fragilidade jurídica dos consórcios intermunicipais é, portanto, um grande empecilho 

aos laços de confiança política entre os parceiros, que não sabem até quando pode durar 

tal união. 

A definição de regras que incentivem à cooperação não pode ser vista 

apenas pelo ângulo horizontal. Isso porque, em primeiro lugar, o dilema do shared 

decision making impõe uma ação conjunta entre os diversos níveis de governo para que 

as políticas públicas obtenham êxito (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 91). 

Soma-se a isso a heterogeneidade das municipalidades que assumem uma 

relação de igualdade nos consórcios, sem subordinação de um ente ao outro, e, ainda a 

ausência de outros níveis de governo em sua constituição (ABRUCIO & FERREIRA 

COSTA, 1999, pp. 132-136). A ampliação da parceria com presença de outros níveis de 

governo provocaria uma maior possibilidade de recursos e comprometimento dos 

atores, dado do poder vertical de agregação. 

Vemos que o caso de associação intermunicipal e social que aqui buscamos 

analisar é exceção, e não regra, dentro deste contexto federativo metropolitano 

brasileiro. No entanto, como o próprio jogo federativo mostra, há limites à consolidação 

e êxito dos resultados desta experiência, que procuramos expor e compreender. Desse 

modo, o consorciamento tem de ser visto como um dos instrumentos dentro de uma rede 

de relações intergovernamentais, principalmente nas macrorregiões e nas áreas 

metropolitanas, ponto que será analisado a seguir. 
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3 FEDERALISMO E REGIÕES METROPOLITANAS: O DILEMA DA 

COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL 

 

 

Como vimos, as experiências de consórcios intermunicipais e agências de 

desenvolvimento existentes caminham para um resgate dos conceitos de cooperação 

intergovernamental e podem auxiliar a potencializar ações de articulação 

microrregional. No entanto, permanecem os obstáculos à cooperação 

intergovernamental, seja na ausência de um arranjo metropolitano de cooperação entre 

estado e municípios, seja na forma ou na fragilidade desta cooperação. O crescimento 

dos grandes centros urbanos e dos fenômenos a eles relacionados, principalmente, no 

final da década de 60, colocou na ordem do dia a questão da governança metropolitana. 

Procurou-se construir uma gestão supramunicipal que desse conta dos problemas destas 

regiões densamente povoadas. Além do caráter centralizador e autoritário no 

estabelecimento das Regiões Metropolitanas, sem levar em conta as especificidades de 

cada macro ou micro região, verifica-se, entre outros problemas, a pouca ou nenhuma 

cooperação em algumas destas experiências, enquanto, em outras, denota-se uma maior 

participação dos atores envolvidos. 

A Constituição de 1988 e a maioria das constituições estaduais de 1989 

deixaram de contemplar uma questão considerada crucial na década de setenta, qual 

seja, o estatuto jurídico-político e administrativo das RMs (SOUZA, 2003). Como 

veremos, embora a Constituição de 1988 tenha incorporado um capítulo sobre política 

urbana não houve grandes avanços na ampliação de instrumentos de gestão 

metropolitana. Os constituintes também não definiram mecanismos de cooperação entre 

os entes governamentais ao determinar a participação e a co-responsabilidade das três 

esferas na provisão de políticas públicas. 

Este capítulo está dividido em três sessões: primeiro far-se-á uma breve 

análise do processo de urbanização no Brasil, de forma a compreender as origens e as 

causas da intensa metropolização em nosso país. Na segunda, analisa-se a 

institucionalização das Regiões Metropolitanas no período militar e a partir da 

redemocratização ocorrida na década de 80. Por fim, uma análise da atual situação 

metropolitana, com ênfase nas RM paulistas e tendo em vista a nossa conformação 

federalista. 
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3.1 O processo de Urbanização no Brasil 

 

 

A urbanização brasileira tem como ponto de partida as profundas 

transformações ocorridas na sociedade brasileira a partir da década de 30, com destaque 

para o processo de industrialização, que estimulou um significativo fluxo migratório 

para algumas áreas geográficas do Brasil. Até o início do século XX em torno de 90% 

da população brasileira vivia em áreas rurais, terminado este século com uma situação 

inversa, ou seja, com mais de 80% da população vivendo em cidades, o que caracteriza 

o Brasil, a despeito de sua enorme dimensão territorial, como um país fortemente 

urbanizado. 

A grande concentração populacional é traço marcante das Regiões 

Metropolitanas. Em 1996, somente as dez Regiões Metropolitanas legalmente 

instituídas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) reuniam 47.298.604 habitantes, o que correspondia 

a 30,11% da população nacional (IBGE, Contagem da População de 1996. in 

AZEVEDO & GUIA, 2000, p. 525).  

O grande número de municípios, onde coexistem governos diferenciados 

numa mesma área conurbada, é também característica das Regiões Metropolitanas. 

Segundo estudo de Meyer et al (2001), doze metrópoles concentram quase 34% da 

população e envolvem 200 municípios, assim distribuídos: São Paulo (39 municípios); 

Rio de Janeiro (21 municípios); Salvador (11 municípios); Belo Horizonte (25 

municípios); Fortaleza (11 municípios); Brasília (10 municípios); Curitiba (16 

municípios); Recife (16 municípios); Porto Alegre (24 municípios); Belém (4 

municípios); Goiânia (6 municípios); e Campinas (17 municípios). Pode-se acrescentar 

ainda a Região Metropolitana de Vitória, com seis municípios, não incluída nesse 

estudo. 

Os dados do Censo Demográfico de 2000 apontam 13 municípios com mais 

de um milhão de habitantes, os quais respondem por 20% dos 169,8 milhões de pessoas 

recenseadas. Trinta e um municípios com mais de 500 mil habitantes concentram 47 

milhões de pessoas, quase 30% do montante nacional. Outro dado mostra que 42%, ou 

seja, três em cada sete brasileiros residem nos territórios constituídos pelas Regiões 
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Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDES), distribuídas por 16 

Estados. 

Em todas as cidades metropolitanas, o padrão de expansão da área urbana 

assumiu características semelhantes, qual seja, não resultou de determinações de 

projetos articulados visando à extensão da cidade com a vinculação a incorporação de 

novas áreas à oferta de infra-estrutura, transporte, saneamento e equipamentos sociais, 

nem desenvolvimento econômico, com municípios periféricos como cidades-

dormitório. Meyer et al (2001), destaca o acentuado crescimento da população residente 

em favelas nas RMs durante a década de 1980, principalmente em Belém, Recife, 

Curitiba e São Paulo, verificando um agravamento das condições de moradia nessas 

regiões. 

São, assim, regiões onde ocorrem inúmeros problemas comuns aos 

municípios que, necessariamente, exigem uma ação compartilhada. Entretanto, do ponto 

de vista institucional, “as Regiões Metropolitanas no Brasil enfrentam sérios impasses 

referentes aos seus mecanismos de gestão” (AZEVEDO & GUIA, 2000, p. 526). 

Desde o início do século XX, o processo de industrialização e urbanização 

vem experimentando profundas transformações no Brasil. No que se refere ao sistema 

federativo brasileiro e ao desenvolvimento regional, os governos transitaram desde o 

período colonial entre duas tendências contraditórias: ora centralismo autoritário, ora 

mandonismo local (CAMARGO, 1993). Foi entre estes períodos de centralização-

descentralização que se expandiu a industrialização e se consolidou um mercado 

interno. Isso transformou a base produtiva, as representações sociais e políticas e 

propiciou o surgimento de áreas conurbadas, metrópoles e Regiões Metropolitanas. De 

acordo com Cano (1985) a transformação das economias regionais ao longo deste 

século é periodizada da seguinte maneira: 

•  Inicia-se com o processo de articulação comercial, gestado no 

decurso da industrialização e da consolidação do mercado interno a 

partir dos anos 30, com concentração da indústria na região Sudeste 

e a superação do caráter insular dos espaços econômicos regionais 

pelo aumento das trocas intra-regionais e pelo desenvolvimento de 

um mercado inter-regional para colocação de excedentes; 

•  Prossegue com o processo de integração produtiva desencadeada a 

partir dos anos 60, cuja principal característica é a ampliação dos 

fluxos inter-regionais de capitais privados e estatais, que criam um 
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espaço de acumulação mais amplo. Os investimentos ultrapassam a 

região Sudeste e contribuem para o aumento do fluxo inter-regional 

de capital produtivo; 

•  Evolui, a partir da década de 70, com o processo de inserção na 

economia internacional, aprofundado a partir da necessidade de o 

país gerar excedentes comerciais e equilibrar o balanço de 

pagamentos. Esse processo teve fortes impactos na economia 

industrial da região Sudeste, na modernização da agricultura no Sul e 

no Centro-Oeste, e no desenvolvimento de complexos extrativos na 

região Norte. 

A década dos 80 caracterizou-se por profunda crise recessiva, com baixos 

índices de crescimento do PIB, o mesmo ocorrendo em quase toda a década de 90, 

agora como produto do processo de ajuste estrutural do País (recessão, desemprego, 

aumento da concentração de renda, problemática urbana e forte exclusão social). O 

legado desse processo de industrialização concentrador é uma enorme desigualdade 

econômica e populacional entre as macrorregiões brasileiras, concentrando o 

desenvolvimento excessivamente nas cidades da região Sudeste e causando 

instabilidade no cenário federativo brasileiro. 

O caráter tardio e concentrador do processo de industrialização e a atração 

populacional resultante, por sua vez, intensificou os fluxos migratórios campo-cidade 

produzindo cidades com alta densidade demográfica em um território submetido a 

diversas administrações municipais. O contingente populacional atraído sem políticas 

urbanas efetivas resultou no aumento vertiginoso da demanda por infraestrutura e no 

agravamento dos problemas sociais. 

Por fim, outro aspecto que singulariza a experiência de metropolização 

brasileira se refere ao seu processo de institucionalização. É o que veremos na próxima 

sessão. 

 

 

3.2 A Institucionalização das Regiões Metropolitanas 

 

 

O crescimento dos grandes centros urbanos e dos problemas relativos à 

intensa urbanização levou à reflexão sobre o tema da governança metropolitana, de 



 60

forma a construir uma gestão supramunicipal que desse conta dos problemas dessas 

regiões densamente povoadas. A política urbana nacional do regime militar começou a 

ser definida em 1964, com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH). Delineou-

se com o BNH um modelo centralizador, autoritário e tecnocrático, que procurou atuar 

diretamente sobre os governos subnacionais, os quais, sem verdadeira autonomia, 

submetiam-se aos comandos de Brasília, inclusive barganhando mais recursos em troca 

de fidelidade política. (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 99). 

Embora alguns estados tivessem realizado estudos e constituído equipes 

para realizar esta tarefa, o Governo Federal tomou para si a responsabilidade pela 

institucionalização das Regiões Metropolitanas, antecipando-se aos governos locais. Em 

termos federativos, a constituição das Regiões Metropolitanas seguia a lógica do 

modelo unionista e autoritário (AZEVEDO & GUIA, 2000; ABRUCIO & SOARES, 

2001). 

A questão metropolitana aparece pela primeira vez durante o regime militar 

na Constituição de 1967, mantém-se com a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, sendo 

finalmente institucionalizada pela Lei Complementar n° 14/1973. São criadas as 

Regiões Metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 

Curitiba, Belém e Fortaleza. Posteriormente a Lei Complementar Federal nº 20/74 criou 

a RM do Rio de Janeiro. É imposta aos municípios sua participação compulsória e 

desconsideradas as peculiaridades regionais na definição dos serviços que deveriam ser 

alvo da gestão comum, deixando de ser considerados serviços importantes em várias 

dessas regiões (AZEVEDO & GUIA, 2000). 

A LC 14/73 determina que os municípios da Região Metropolitana que 

participarem da execução do planejamento integrado e dos serviços comuns terão 

preferência na obtenção de recursos federais e estaduais, inclusive sob a forma de 

financiamento, bem como de garantias para empréstimos. Determina, também, a 

criação, por lei estadual, em cada Região Metropolitana de um Conselho Deliberativo e 

um Conselho Consultivo. Em todas as Regiões Metropolitanas as áreas de interesse 

comum eram definidas: 

1. Planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 

2. Saneamento Básico, notadamente abastecimento de água e rede de 

esgotos e serviços de limpeza pública; 

3. Uso do solo metropolitano; 

4. Transporte e Sistema Viário; 
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5. Produção e distribuição de gás combustível canalizado; 

6. Aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, 

na forma que dispuser a lei federal; 

7. outros serviços incluídos na área de competência do Conselho 

Deliberativo por lei federal. 

A Lei, ao estabelecer um modelo único de gestão, tinha como objetivo 

organizar, de forma centralizada e tecnocrática, os grandes espaços do país e facilitar a 

atuação das políticas públicas federais. A instituição das regiões metropolitanas foi, 

desta forma, realizada de cima pra baixo pelo governo central, sem consulta aos demais 

entes federados (ABRUCIO, 2000, p. 418). 

Posteriormente, foram institucionalizadas a Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (CNPU) e o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FNDU), 

órgãos estaduais intermediadores dos recursos federais para os municípios, garantindo 

assim o controle da União sobre as principais áreas urbanas e minando a autonomia 

municipal (AZEVEDO & GUIA, 2000, p. 534). Para Fernando Abrucio e Márcia Soares 

(2001) tratava-se de garantir a dupla lógica federativa presente na centralização do 

modelo unionista-autoritário: realizar o desenvolvimento e controlar as bases políticas, 

ampliando o espaço de intervenção federal e limitando o raio de ação dos governos 

subnacionais. 

Importante lembrar que, à época, os governadores não tinham poder, sendo 

eleitos indiretamente e os municípios não eram entes federativos. Segundo Paulo Lomar 

(1992), os municípios não se interessavam em participar, pois seu papel era meramente 

consultivo e os governos estaduais não consideravam como de sua responsabilidade os 

serviços comuns em regiões metropolitanas. 

Entretanto, esse sistema federal de gestão das questões comuns, no âmbito 

metropolitano, não se tornou, ao longo dos anos, suficientemente eficaz para solucionar 

ou, pelo menos, amenizar os graves problemas existentes em Regiões Metropolitanas 

brasileiras, notadamente na de São Paulo. Segundo Celina Souza (2003) análises e 

avaliações desta experiência mostram o agravamento dos conflitos de competência inter 

e intra-governamentais, explicando-os, em geral, como decorrentes dos 

constrangimentos político-partidários e financeiros dos municípios, dos estados e 

governo central. No entanto, a autora argumenta que os constrangimentos atuais 

relativos à gestão metropolitana encontram-se mais no passado do que no presente, isto 

porque: 
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A forma como foram feitas as escolhas institucionais relativas à 
primeira gestão metropolitana no Brasil, realizada nos anos 70, 
fortemente associada ao autoritarismo e à centralização do regime que 
as instituiu, desconsiderando variáveis cruciais do sistema 
democrático, do sistema federativo e das relações 
intergovernamentais, marcou sua trajetória, influenciando escolhas 
subseqüentes. (SOUZA, 2003, p. 139, grifo nosso). 
 

 

Este argumento baseia-se no conceito de path dependency que significa que 

acontecimentos do passado podem dar vazão a cadeias de causalidade que influenciam o 

presente. Para a autora a questão “por que as entidades metropolitanas não 

sobreviveram à democratização” pode ser mais bem compreendida com a ajuda deste 

conceito, dado que as entidades cridas pelo regime militar, como resposta à urbanização 

acelerada dos anos 70, se mostraram incompatíveis com a mudança de regime político, 

de autoritário para democrático, “além de não terem sido capazes de criar mecanismos 

de cooperação entre os entes governamentais ou de constituir relações 

intergovernamentais voltadas para a governança urbana/metropolitana” (SOUZA, 2003, 

p.140). 

Os aspectos jurídicos e institucionais, o planejamento e a programação dos 

serviços comuns de interesse comum encontraram, naquele sistema, grandes obstáculos, 

notadamente na condução política e na articulação da ação pública de todos os níveis 

político-administrativos, envolvidos, direta ou indiretamente, com o interesse 

metropolitano. 

No entanto, é preciso observar, a despeito do caráter fortemente autoritário 

do modelo, que as Regiões Metropolitanas contavam com uma estrutura institucional e 

disponibilidade de recursos financeiros, que permitiam a implementação de vários 

projetos, especialmente nas áreas de saneamento básico, transporte e tráfego urbano. 

Além disso, foi criado um corpo técnico de excelente qualidade. Com a crise financeira 

dos anos 80 e o início do processo de redemocratização, as brechas institucionais e as 

fragilidades do sistema de planejamento são explicitadas. A carência de recursos 

públicos tem como conseqüência imediata o estancamento dos investimentos federais 

nas Regiões Metropolitanas, culminando com o desmonte do aparato técnico-

institucional criado (AZEVEDO & GUIA, 2000). 
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O processo de abertura política, a transição para o regime democrático 

afetou o modelo de relações intergovernamentais do período autoritário, constituindo 

um novo federalismo, marcado pela ascensão das lideranças estaduais e pelo discurso da 

descentralização. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os estados federados 

passaram a ter competência para instituir, em seus territórios, Regiões Metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, mediante a adoção de um novo sistema de 

gestão relativo às funções públicas de interesse comum. 

A mudança procedida pela Constituição de 1988, no que concerne ao 

processo de criação de Regiões Metropolitanas, resume-se no seguinte: 

Os estados membros poderão instituir Regiões Metropolitanas desde que: 

a. Seja editada a competente lei complementar; 

b. Exista um agrupamento de municípios limítrofes; 

c. Esses municípios, na forma de unidade regional, integrem a organização, 

o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Tais requisitos servem, também, para a criação de aglomerações urbanas e 

de microrregiões, duas novas figuras de unidades regionais introduzidas pelo art. 25, § 

3º da Constituição Federal. 

Desde a promulgação da Carta de 1988, vários estados membros já 

estabeleceram, em suas Constituições, os princípios básicos para a criação de Regiões 

Metropolitanas e, bem assim, do sistema de gestão necessário para administrá-las. Em 

conseqüência, o Brasil conta, hoje, com 28 regiões metropolitanas e três Rides – 

Regiões Integradas de Desenvolvimento. Esta última constitui-se em uma outra forma 

de organização territorial, de competência da União, conforme previsto no artigo 43 da 

Constituição Federal. 

A despeito de todo este esforço jurídico-institucional na criação de RMs não 

houve o comprometimento, tanto de municípios, como dos governos estaduais, com 

mecanismos integradores e coordenadores das relações intergovernamentais, conforme 

veremos na próxima seção.
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3.3 Impactos do Novo Federalismo: ausência de um modelo metropolitano. 

 

 

O processo de redemocratização vem fortalecer novos atores sociais – em 

especial os governos locais e os movimentos sociais urbanos – cujos interesses não 

eram contemplados nas agendas das entidades metropolitanas, o que culminou com o 

fortalecimento dos municípios e abriu espaço para um novo acordo político institucional 

entre os vários atores do cenário metropolitano. Neste momento se dá a de uma retórica 

municipalista exacerbada, onde a questão metropolitana, identificada com o regime 

autoritário, é relegada a um segundo plano (SOUZA; AZEVEDO & GUIA; ABRUCIO, 

1990, 2000, 2001). A palavra de ordem agora é a municipalização e a construção de um 

novo pacto federativo, institucionalizando-se mecanismos de descentralização e 

democratização da gestão pública e, principalmente, de aumento da autonomia 

financeira de estados e municípios, o que foi alcançado com a promulgação da 

Constituição Federal em 1988. 

Desta forma, a questão metropolitana não era considerada prioritária, 

recebendo um tratamento genérico na Magna Carta de 1988. A função de estabelecer 

Regiões Metropolitanas coube às Constituições estaduais, ficando a mercê das variáveis 

internas de cada estado, o que poderia ou não trazer benefícios dada a flexibilidade de 

modelos institucionais propiciada por tal atribuição. Assim, teoricamente, o texto de 

1988 permite o surgimento de formatos institucionais mais condizentes com as 

diferentes realidades regionais, ao atribuir às Assembléias Legislativas a 

responsabilidade pelo tratamento da questão metropolitana (AZEVEDO & GUIA, 

2000).  

A Constituição paulista estabeleceu fatores a serem considerados para a 

instituição de novas Regiões Metropolitanas, tais como o tamanho da população, a 

intensidade de fluxos migratórios, grau de conurbação, potencialidade das atividades 

econômicas e fatores de polarização da futura Região Metropolitana, bem como definiu 

funções de interesse comum dos municípios pertencentes às Regiões Metropolitanas. 

Deve ser destacado que apenas os estados do Ceará e São Paulo enfatizam a importância 

estratégica da participação estadual, ao mencionar de forma clara a necessidade da 

gestão metropolitana levar em conta “ação conjunta entre estado e os municípios”. 

Entretanto, os novos arranjos institucionais para as Regiões Metropolitanas não foram 

acompanhados do necessário aporte de recursos financeiros (AGHÓN, 1996). Da 
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mesma forma, mesmo nos estados onde se previa mecanismos de financiamento 

metropolitano não ocorreu a regulamentação esperada pela maioria dos pequenos e 

médios municípios metropolitanos (AZEVEDO & GUIA, 2000). 

Na Constituição, com a atribuição aos governos estaduais da criação das 

Regiões Metropolitanas e aglomerações, o Governo Federal se eximiu do papel de 

coordenador de políticas integradas nestas áreas (ABRUCIO & SOARES, 2001). Na 

verdade, foram os constituintes de 1988 que deixaram de fora este importante ator, 

pelos motivos expostos no capítulo anterior. Os governos estaduais, por outro lado, não 

se interessaram em coordenar a integração nessas áreas. Caracterizou-se neste momento, 

segundo Abrucio e Soares (2001), um modelo no qual a transferência desta competência 

aos estados foi: 

 

 

[...] resultado, na verdade, de um jogo no qual ninguém queria 
comprometer-se com mecanismos integradores e coordenadores das 
relações intergovernamentais. Antes preferiram garantir posições de 
poder a compartilhar funções ou construir uma dinâmica norteada pela 
parceria (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 105). 

 

 

Da mesma forma Sérgio Azevedo e Virgínia Guia: 

 

 

[...] os governos estaduais e os municípios metropolitanos, embora 
reconheçam formalmente a importância da questão institucional 
metropolitana tendem a ver esta questão como um jogo de soma zero, 
em que a maior governança implicaria a diminuição do poder para 
estados e municípios (AZEVEDO & GUIA, 2000, p. 530). 

 

 

Para Fernando Abrucio e Márcia Soares há, pelo menos, três conseqüências 

perversas deste novo modelo consagrado com a Constituição de 1988. A primeira 

relaciona-se com as capacidades dos municípios metropolitanos, pois existem enormes 

desigualdades administrativas e financeiras entre eles. Em segundo lugar, a gestão 

coordenada de municípios sobre problemas urbano-metropolitanos é extremamente 
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difícil em um contexto de municipalismo autárquico. A defesa de uma descentralização 

com poucos mecanismos de coordenação tem criado obstáculos à ação metropolitana. A 

guerra fiscal é exemplo disto. Este processo resulta, primeiro, da autonomia tributária 

adquirida, fundamental numa Federação democrática, mas que não foi acompanhada por 

um processo de coordenação e harmonização do sistema de impostos; segundo o avanço 

da internacionalização da economia levou prefeitos e líderes locais a um verdadeiro 

leilão junto às empresas. A pior conseqüência, segundo os autores, verifica-se no plano 

das relações horizontais entre os municípios. A guerra fiscal corrói a possibilidade de 

relacionamento cooperativo entre as cidades, uma vez que elas se vêem como 

adversárias, senão inimigas, na busca por investimentos que aumentariam a arrecadação 

e diminuiriam o desemprego em cada localidade. 

A terceira e última conseqüência do modelo federativo atual é que os níveis 

superiores de governo estão muito pouco presentes como parceiros, indutores ou 

coordenadores da ação nas áreas metropolitanas. A União tem realizado investimentos 

em Regiões Metropolitanas, principalmente em transporte (metrô, aeroportos e Anel 

Viário) e habitação, sem, contudo, apresentar um modelo estruturado de financiamento 

e apoio às Regiões Metropolitanas. Problemas de segurança pública, pobreza urbana, 

saneamento básico e habitação, entre outros são questões cuja resolução depende da 

atuação conjunta da União com outros níveis de governo e o fato é que o Governo 

Federal pouco ou nada tem feito neste sentido. Os estados são mais atuantes tendo em 

vista sua competência constitucional, porém falta ainda um planejamento metropolitano 

mais efetivo no incentivo à cooperação intergovernamental, conforme será analisado 

adiante. 

A partir de meados dos anos 90 começa a tomar forma uma nova e 

complexa realidade institucional metropolitana que busca superar a perspectiva 

“neolocalista” pós-1988, sem retornar, contudo, a modelos centralizados, autoritários e 

padronizados como os da época do regime militar. Essa nova fase combina diferentes 

formas de associações compulsórias – reguladas pelos três níveis de governo – com 

diversas modalidades voluntárias de associação. A maior novidade é o envolvimento da 

sociedade organizada – associações organizações não-governamentais (ONG´s) e da 

iniciativa privada (AZEVEDO & GUIA, 2000). 

A iniciativa privada aparece principalmente como concessionária ou 

permissionária de diferentes serviços públicos de âmbito metropolitano. Outros atores 

são as agências de financiamento e fomento internacionais, atuando em parceria com os 
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três níveis de governo em projetos de impacto metropolitano e em áreas consideradas 

sensíveis (meio-ambiente, saneamento, transporte de massa, etc.). Do ponto de vista da 

União o reinício de atividades de regulamentação e de financiamento que, mesmo não 

se enquadrando em áreas metropolitanas, envolvem governos e agências de diversos 

níveis. Este é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, envolvendo bacias 

hidrográficas que abrangem mais de um estado e dezenas de municípios. No próximo 

capítulo será ressaltada a importância dos Consórcios de Bacias Hidrográficas na 

formação de algumas das Regiões Metropolitanas. 

Diogo Lordello de Mello (1996, p. 20) afirma que há dois modelos 

institucionais básicos para a gestão supramunicipal, notadamente nas Regiões 

Metropolitanas: as estruturais formais institucionais e as informais. Podemos entender a 

classificação nesses dois modelos respectivamente como soluções compulsórias e 

soluções voluntárias. O diferencial está nos mecanismos jurídico-institucionais para 

assegurar o comprometimento das esferas de governo envolvidas. A vantagem da 

primeira forma é a garantia de comprometimento dos atores e o claro estabelecimento 

das regras do jogo, mas com o risco da rigidez da fórmula limitar a solução dos 

problemas e não dar conta das heterogeneidades locais. A segunda forma tem a 

vantagem de os próprios entes envolvidos estabeleceram as regras do jogo, numa 

acomodação dos interesses de acordo com sua especificidade. Porém há a desvantagem 

do risco de descontinuidade devido à dependência da vontade da governante do 

momento, de forma que se a próxima liderança não valorizar a questão da solução 

conjunta, o arranjo metropolitano fica vulnerável e incompleto. 

Em estudo sobre o processo de institucionalização das Regiões 

Metropolitanas em experiências internacionais, Alan Norton, citado por Mello (1996), 

conclui que “não se conhecem exemplos êxitos de associações exclusivamente 

voluntárias. Está bastante clara, em todos os exemplos estudados, a necessidade de um 

arcabouço legal, da definição de competências e da obrigatoriedade de desempenho das 

funções” (NORTON, apud MELLO, 1996, p. 42). 

Finalmente, Mello (1996) aponta que é imprescindível a formação de redes 

de cooperação com o envolvimento de diferentes níveis de governo e de mecanismos de 

solução de conflitos acerca das funções e competências metropolitanas, alertando 

enfaticamente que: 
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“Nenhum esquema metropolitano funcionará satisfatoriamente sem 
forte e constante apoio do Governo Central ou do Governo Estadual e 
se não contar com arbitragem rápida para resolver questões de 
competência funcional” (MELLO, 1996: 45). 

 

 

A criação de uma entidade encarregada de administrar estas áreas 

geralmente enfrenta resistências de diversas esferas de governo, em especial do poder 

local, imbuído da visão do municipalismo autárquico, temerário da perda de poder 

frente a outras instâncias governamentais e da perda de funções dentro do seu território. 

Os maiores obstáculos à institucionalização da cooperação inter e intragovernamental 

para a gestão das áreas metropolitanas são, portanto, de ordem política. 
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4. AS REGIÕES METROPOLITANAS PAULISTAS 

 

 

Neste capítulo procuramos fazer a caracterização geral das três Regiões 

Metropolitanas Paulistas, levando em conta aspectos demográficos, territoriais, 

econômicos, bem como fatores históricos pertinentes a cada região. Não pretendemos 

aqui apenas a apresentação de dados estatísticos regionais, mas sim ressaltar a 

importância do espaço onde estão sendo desenvolvidos os mecanismos de 

consorciamento, associação e metropolização num contexto evolutivo da formação da 

metrópole. As características de uma região contam muitas coisas sobre a possibilidade 

e o alcance da institucionalização, de forma que é muito importante conhecer suas 

características e os principais problemas que a afetam. 

A primeira sessão faz a análise da metropolização no Estado de São Paulo, 

apresentando, além de dados estatísticos, aspectos legais e institucionais relativos às 

metrópoles paulistas. As demais sessões irão caracterizar, individualmente, as Regiões 

Metropolitanas existentes no estado. 

 

 

4.1 Metropolização no Estado de São Paulo 

 

 

Os anos finais do século XX geraram processos que vêm alterando 

profundamente as relações entre cidades e regiões. O crescimento urbano ocorrido de 

forma rápida e concentrada e a conseqüente emergência do fenômeno metropolitano no 

Brasil trouxeram para as cidades brasileiras um acréscimo absoluto de 82,6 milhões de 

habitantes urbanos entre 1940 e 1985, período em que a taxa de urbanização saltou de 

31,2% para 72,7%. Esse crescimento foi potencializado por um incremento expressivo 

do produto industrial, da ordem de 10,4% ao ano, no período 1971-87 (PEREIRA & 

BALTAR, 2000). 

Há evidências da emergência de novas formas de organização do território 

que guardam semelhança em vários países e que alteram a estrutura interna das grandes 

cidades e apontam novos desenhos para as redes urbanas. Tais alterações, na forma 

como se organiza o espaço, estão relacionadas às mudanças, derivadas de novos padrões 
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tecnológicos, no processo de produção, que o tornam menos vertical e menos 

rigidamente segmentado, ampliando as relações entre produtores, fornecedores e 

clientes, associado às conseqüências advindas da abertura de mercados que acompanha 

o processo de globalização da economia (PEREIRA & BALTAR, 2000). 

Essas mudanças rebatem na organização territorial, favorecendo a formação 

de estruturas em redes mais horizontais, onde o fenômeno da polarização se dilui para 

dar lugar a conjuntos de cidades com funções complementares entre si. Esses conjuntos 

urbanos altamente integrados tendem a formar uma única bacia de empregos, de 

residência e de atividades, com intensos fluxos entre si (de pessoas e de mercadorias) e 

com fortes relações com o mercado globalizado. Eles têm peso expressivo na produção 

e renda geradas pelo setor industrial e vêm crescendo em importância pela 

diversificação e ampliação de suas atividades de comércio e serviços. O surgimento 

desses espaços está relacionado ao avanço das tecnologias de comunicações e de 

transportes que alteram as relações entre espaço e tempo e as relações dos indivíduos e 

das atividades econômicas com o espaço. 

Estaríamos, portanto, diante de um novo fato urbano de caráter 

metropolitano, não mais caracterizado pela existência somente de territórios 

conurbados, mas pela presença de um conjunto de cidades. Seu desempenho econômico 

e social se faz em estreito intercâmbio entre as cidades que mantém relações de trocas 

intensas e cotidianas. 

Neste sentido, o Estado de São Paulo dispõe da rede urbana mais completa e 

diversificada do país. Esta rede apresenta atualmente um conjunto de importantes 

cidades de porte médio que vem ganhando destaque nos últimos 30 anos. Dentre estas 

cidades se destaca, pelo desempenho econômico e pela dinâmica demográfica acelerada, 

um subconjunto situado num raio aproximado de 150 km, a partir de São Paulo, ao 

longo dos principais eixos econômicos que fazem a ligação com o interior denominado 

Complexo Metropolitano Expandido (Mapa 1), com funções intimamente interligadas e 

com alto potencial de crescimento e que inclui as Regiões Metropolitanas de São Paulo, 

Baixada Santista e Campinas e outros aglomerados urbanos: Vale do Paraíba, Sorocaba, 

Jundiaí e cidades vizinhas. 

Essas três Regiões Metropolitanas (São Paulo, da Baixada Santista e 

Campinas, conforme Mapa 2,) concentram cerca de 21,7 milhões de habitantes, ou seja, 

58,6% da população do Estado e 12% do total do País (Tabela 2). Apresentam também 

um Produto Interno Bruto (PIB) superior ao de muitos países, como Dinamarca e 



 71

Noruega, e que corresponde a 63,2% do PIB estadual e quase um quarto do nacional 

(Tabela 1). 

Como vimos no capítulo anterior, a primeira Região Metropolitana do 

Estado de São Paulo foi a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A RMSP foi 

criada pelo Decreto Estadual nº 48.162/67, que tratava sobre a política de regionalização 

administrativa do Estado, instituindo 10 regiões: 

1. Grande São Paulo (33 municípios); 

2. São Paulo exterior; 3. Vale do Paraíba; 4. Sorocaba; 5. Campinas; 6. 

Ribeirão Preto; 7. Bauru; 8. São José do Rio Preto; 9. Araçatuba; 

10. Presidente Prudente e mais 48 sub-regiões. 

Logo a seguir veio o Decreto nº 48.863/67 criando o Conselho de 

Desenvolvimento da Grande São Paulo, o Grupo Executivo da Grande São Paulo – 

GEGRAN e acresceu cinco municípios à Região da Grande São Paulo. A gestão, 

portanto, se dava através de um órgão consultivo (Conselho de Desenvolvimento da 

Grande São Paulo) e de um órgão técnico (GEGRAN, vinculado à Secretaria de 

Economia e Planejamento, com a tarefa imediata de instaurar o sistema de planejamento 

da grande São Paulo). 

No entanto, em 1969, o Governo Federal assumiu a prerrogativa exclusiva 

para definir as Regiões Metropolitanas e completou a redefinição legal em 1973. Em 

1975, por iniciativa do governo paulista, foi editada a Lei Complementar nº 94, de 29 de 

maio, a qual – fundamentada no novo sistema de gestão dos serviços públicos de 

interesse comum – criou na Região Metropolitana de São Paulo uma unidade 

deliberativa e normativa: CODEGRAN – Conselho Deliberativo da Grande São Paulo; 

uma unidade consultiva: CONSULTI – Conselho Consultivo Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo; e uma unidade técnica e executiva: 

EMPLASA (sociedade por ações de economia mista, sob controle acionário do GESP) e 

procurou estabelecer, na Região Metropolitana da Grande São Paulo, uma proposta 

inovadora de articulação entre todos os níveis político-administrativos (União, estado e 

municípios) envolvidos, direta ou indiretamente, com as questões de interesse 

metropolitano. Os recursos viriam do Fundo Metropolitano de Financiamento e 

Investimento – FUMEFI.A Constituição Paulista de 1989 marca a retomada da 

competência estadual para definir a política de regionalização nos limites do seu 

território. O Estado de São Paulo, no âmbito das competências que lhe foram 

outorgadas pela Constituição Federal, adotou um novo modelo de gestão relativo à 
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organização regional, com a finalidade de promover a divisão de seu território, total ou 

parcialmente, em unidades regionais. Assim, além da RMSP foram criadas a Região 

Metropolitana da Baixada Santista e a Região Metropolitana de Campinas. A 

Constituição do Estado de São Paulo, de 1989 trata dessa matéria nos artigos 152 a 158, 

que dispõem sobre os princípios constitucionais da organização territorial do Estado. 

É no artigo 154 que se encontram os princípios constitucionais relativos ao 

novo sistema de gestão das funções públicas de interesse comum. Em Regiões 

Metropolitanas, os Conselhos Normativo e Deliberativo integrarão entidade pública de 

caráter regional, devendo vincular-se a ele: 

a) os órgãos de direção e execução da entidade pública;b) as entidades 

regionais e setoriais executoras das funções públicas de interesse comum no que 

concerne ao planejamento e às medidas para sua implementação.No processo de 

planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização dos 

serviços ou funções públicas, em nível regional, fica assegurada a participação popular. 

Finalmente, a Lei Complementar Estadual nº 760, de 01/08/94 ao 

estabelecer as diretrizes para a organização regional do Estado de São Paulo fixou em 

vinte e quatro meses o mandato dos representantes e suplentes no Conselho de 

Desenvolvimento e dispôs que, em cada unidade regional, seria instituído um Conselho 

Deliberativo e Normativo de Desenvolvimento composto por um representante de cada 

município que a integra e por representantes do Estado nos campos funcionais de 

interesse comum (até dois representantes para cada uma das funções de interesse 

comum) assegurada a paridade das decisões, nos termos dos artigos 9º e 14º da Lei 

Complementar Estadual nº. 760. 

Enquanto a LC Federal 14/73 enumerava taxativamente quais seriam os 

serviços comuns de interesse metropolitano (implica, necessariamente, o exercício de 

uma função pública, como, por exemplo, transporte coletivo e coleta de lixo), a CF 88 

não especificou quais seriam as funções públicas de interesse comum, o que passou a 

ser de competência do Estado em articulação com as suas regiões. Alguns estados têm 

em sua constituição a enumeração dessas funções, a exemplo do Estado de São Paulo, 

que através da LC 760/94, em seu artigo 7º, determinou quais seriam as funções 

públicas de interesse comum, a serem definidas pelo Conselho de Desenvolvimento da 

RMBS e RMC. O planejamento será competência do estado e dos municípios 

integrantes de cada região. A operação de transporte coletivo será feita pelo estado 

diretamente ou mediante concessão ou permissão. 
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Por meio desse novo sistema de gestão foram criadas as Regiões 

Metropolitanas da Baixada Santista (LC 815 de 30/07/96) e de Campinas (LC 870 de 

08/06/00), esta última em fase de organização. As duas regiões paulistas são formadas, 

em tese, por três órgãos principais: 

a) Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de caráter 

normativo e deliberativo é composto de representantes dos municípios e do governo 

estadual. Os representantes e seus suplentes serão designados por um período de 24 

meses, sendo permitida a recondução. Os representantes do estado serão designados 

pelo Governador, a partir de indicações das secretarias a que se vincularem as funções 

públicas de interesse comum. As funções públicas de interesse comum da região são 

especificadas pelo próprio conselho estando previsto em caráter provisório pela 

legislação os seguintes campos funcionais: 

I - planejamento e uso do solo; 

II - transporte e sistema viário regional; 

III - habitação; 

IV - saneamento básico; 

V - meio ambiente; 

VI - desenvolvimento econômico, e 

VII - atendimento social 

Os representantes dos municípios serão os Prefeitos ou pessoas por ele 

indicadas de acordo com a legislação municipal. Em qualquer caso poderá ser feita a 

substituição sempre que houver mudança do chefe do Executivo municipal ou estadual. 

Entre as suas principais atribuições citamos apreciar planos, programas e projetos 

públicos que tenham impacto regional; propor ao Estado ou aos municípios integrantes 

modificações na legislação tributária com finalidades extra fiscais necessárias ao 

desenvolvimento regional e apreciar objetivos, metas e prioridades de interesse regional. 

As deliberações serão aprovadas através de maioria simples, desde que contem com a 

maioria absoluta dos votos ponderados. Nas Regiões Metropolitanas, o Conselho de 

Desenvolvimento integrará entidade com personalidade jurídica de direito público 

(AGEM / AGEMCAMP), autonomia administrativa e financeira, que será criada por lei 

com o propósito de integrar a organização, o planejamento e a execução - sem prejuízo 

da competência das entidades envolvidas – das funções públicas de interesse comum. 

b) Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana vinculado a uma 

entidade autárquica e constituído com verbas do Estado de São Paulo e dos municípios 



 74

tem como objetivo dar suporte financeiro às ações de interesse comum. Os objetivos do 

fundo estão estabelecidos em lei, sendo: 

I - financiar e investir em programas e projetos de interesse da área; 

II - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos 

serviços públicos municipais; 

III - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria da 

qualidade de vida e para o desenvolvimento sócio-econômico da Região; 

IV - contribuir com recursos técnicos e financeiros para a redução das 

desigualdades sociais da Região. 

Os recursos do Fundo serão provenientes de: a) recursos do Estado e dos 

municípios a ele destinados por disposição legal; b) transferências da União destinadas à 

execução de planos e programas de interesse comum entre a RM e a União; c) 

empréstimos nacionais e internacionais e recursos provenientes da ajuda e cooperação 

internacional e de acordos intergovernamentais; d) retorno das operações de credito 

contratadas com órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e dos 

municípios e concessionárias de serviços públicos; e) produtos de operações de crédito e 

rendas provenientes da aplicação de seus recursos; f) resultado de aplicação de multas 

cobradas de infratores cuja competência tenha sido delegada ou transferida para RM; g) 

recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de interesse comum e h) 

doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras 

ou multinacionais e outros recursos eventuais. 

A aplicação dos recursos do FUNDO será supervisionada por um Conselho 

de Orientação, que tem as seguintes atribuições: apreciar, quanto ao aspecto financeiro, 

os projetos de interesse metropolitano a serem desenvolvidos com recursos do fundo; 

acompanhar a execução dos Planos de Aplicação do fundo, aprovados pelo Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana; supervisionar a aplicação de recursos e 

acompanhar o fluxo das disponibilidades através de registros adequados, em 

consonância com os da instituição financeira do Estado incumbida da administração do 

fundo; elaborar, aprovar e modificar o Regulamento de Operações do fundo, observadas 

as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana; 

deliberar sobre oferecimento de garantia em operações de crédito; deliberar sobre a 

redução dos recursos do FUNDO, quando comprovadamente excederem às 

necessidades das operações a que forem destinadas; deliberar sobre a aplicação, no 

mercado financeiro, de eventuais disponibilidades de caixa, desde que não prejudiquem 
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o cumprimento dos Planos de Aplicação do fundo; deliberar sobre a garantia de 

operações de crédito; elaborar seu Regimento Interno; submeter ao Conselho de 

Desenvolvimento a prestação de contas do fundo, com seu parecer; fixar as normas de 

procedimento destinadas a solucionar os casos omissos, "ad referendum" do Conselho 

de Desenvolvimento.  

c) Agência de Desenvolvimento Metropolitano: entidade autárquica, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é vinculada à Secretaria 

de Transportes Metropolitanos. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento 

e a execução das funções públicas de interesse comum. A direção executiva da Agência 

Regional será exercida por um diretor e dois diretores adjuntos, aos quais são atribuídas 

funções técnico-administrativas. A entidade referida neste artigo terá as seguintes 

atribuições: 

I - Arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou 

transferidas, inclusive multas e tarifas relativas a serviços prestados; 

II - Estabelecer metas, planos, programas e projetos de interesse comum, 

bem como fiscalizar e avaliar sua execução; 

III - Promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública, 

quando necessário à realização de atividades de Interesse comum; 

IV - Exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas. 

Na Região Metropolitana de Campinas, diferentemente da Baixada Santista 

e por motivos que serão delineados nos próximos capítulos, foi instituído um Conselho 

Consultivo da Região Metropolitana, composto por representantes dos legislativos e 

representantes da sociedade civil, com as seguintes atribuições: 

1. Elaborar propostas representativas da sociedade civil dos municípios 

metropolitanos a serem debatidas e deliberadas pelo Conselho de Desenvolvimento; 

2. Propor a constituição de câmaras temáticas e das câmaras temáticas 

especiais. 

A despeito dos avanços legais, na prática estas mudanças constitucionais, 

até meados dos anos 90, não tinham sido acompanhadas por ações práticas na área 

político-administrativa. Como exemplo, na RMC, somente neste ano de 2004 é que 

foram nomeados os membros diretores da agência e, somente para o ano de 2005 é que 

estará sendo constituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Embora, como 

veremos na análise das Regiões Metropolitanas paulistas, houvesse reclames tanto para 

a criação de Regiões Metropolitanas, como para a institucionalização de órgãos, fundos 
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e conselhos, somente a partir de 1994 é que a questão regional, em especial para a 

criação das Regiões Metropolitanas, começa a ser delineada. 

 

Tabela 1 – Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo e Brasil: Área, População e 

PIB – 2000. 

Regiões Metropolitanas 

Área, População e PIB 
São Paulo Campinas 

Baixada 

Santista 

Complexo 

Metropolitano 

Expandido 
   

Km² 8 051 3 673 2 373 42 737 
  

Estado % 3,24 1,48 0,95 17,18 
  

Área 

Brasil % 0,09 0,04 0,03 0,50 
   

Habitantes 17 878 703 2 338 148 1 476 820 26 294 408 
  

Estado % 48,30 6,30 4,00 71,13 
  

População 2000 

Brasil % 10,50 1,40 0,90 15,51 
   

US$ Bi 99,10 25,00 7,40 165,10 
  

Estado % 47,60 12,00 3,60 79,30 
  

Produto Interno 

Bruto 2000 

Brasil % 16,70 4,20 1,20 27,70 

Fontes: IBGE, IGC, Secretaria de Estado da Fazenda e Estimativa EMPLASA - DIF/CIE 

Elaboração: EMPLASA - CIE / CMC – 2002 
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Mapa 1 – Complexo Metropolitano Expandido 

 

Fonte: EMPLASA, 2000 

 

Mapa 2 - Regiões Metropolitanas no Estado de São Paulo 

 

Fonte: EMPLASA, 2000 
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Tabela 2 – Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo e Brasil: Taxas de Crescimento 

da População Residente – 1980/91 – 1991/2000 

TGC(%) 
Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo e Brasil  

1980/91 1991/2000 

Regiões Metropolitanas  2,26 1,78 

São Paulo 1,88 1,65 

Campinas 6,48 2,56 

Baixada Santista 2,19 2,16 

Estado de São Paulo 2,13 1,8 

Brasil 1,93 1,64 

Fonte: Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000. Elaboração: EMPLASA, 2002. 

 

 

4.2 Caracterização Geral da Região Metropolitana de São Paulo 

 

 

Mapa 3 – Região Metropolitana de São Paulo - RMSP 

 

Fonte: EMPLASA, 2000. 

 

Trata-se de uma Região Metropolitana matriz, com forte presença e 

diversificação da indústria, centro financeiro e direcional consolidado, pólo cultural e de 

pesquisa científico/tecnológica diversificada. 
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A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) abrange uma área de 8.051 

Km2 corresponde a menos de um milésimo da superfície brasileira e a menos de 4% do 

território paulista e representa o terceiro maior aglomerado urbano do mundo, com 

quase 18 milhões de habitantes, atrás, de Tóquio e da Cidade do México (Mapa 3). A 

população, segundo dados do Censo de 2000, é de 17,8 milhões de habitantes, o que 

significa que aproximadamente um em cada dez brasileiros mora na Grande São Paulo. 

Para que se tenha uma idéia do crescimento, em 1835 a população compreendia 30 mil 

habitantes, dos quais apenas 10 mil na cidade. 

Quando a Região Metropolitana foi criada na década de 70, apresentava 

uma taxa anual de crescimento populacional de 4,5% e detinha 44% da população 

industrial do Brasil. Estes índices caíram na década de 90 para 1,4% e 25%, 

respectivamente. No Estado de São Paulo, considerando o mesmo período, seu peso 

caiu de 75% para 50% do valor da transformação industrial e de 70% para 55% do 

emprego (DINIZ, 2000). 

Existem quatro fatores que explicam esta desconcentração econômica em 

relação a outras regiões do estado e do país: as deseconomias de aglomeração, com 

menos disponibilidade e maior custo dos terrenos, salários mais elevados, problemas 

relacionados ao trânsito e a violência; guerra fiscal entre estados e municípios para 

atrair investimentos; unificação do mercado com o desenvolvimento dos transportes e 

meios de comunicação e abertura de mercado e reestruturação produtiva tiveram maior 

impacto sobre os lugares que inauguraram a industrialização fordista (DINIZ, 2000). 

Os estudos assinalam um conjunto diversificado de fatores explicativos da 

desconcentração que parte da RMSP, favorecendo, além do interior do próprio Estado, 

alguns dos estados próximos a São Paulo, notadamente Minas Gerais. Dentre estes 

fatores destacamos as políticas setoriais estaduais e federais, somadas à atração de 

investimentos fiscais e financeiros das políticas de desenvolvimento regional e as 

vantagens locacionais surgidas com a criação pelo Estado de infra-estrutura de 

transporte e comunicações em novas áreas. 

Não obstante a este conjunto de transformações, a Grande São Paulo, 

continua sendo o maior centro produtor e consumidor do país e o maior pólo de riqueza 

nacional. Seu Produto Interno Bruto (PIB) atingiu, em 2000, algo em torno de US$ 99,1 

bilhões, o que corresponde acerca de 16,7% do total brasileiro. A renda per capita 

atinge US$ 5545. Além disto, detém a centralização do comando do grande capital 

privado: aqui estão as sedes brasileiras dos mais importantes complexos industriais, 
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comerciais e, principalmente, financeiros, que controlam as atividades econômicas 

privadas no País. 

Além disto, a RMSP permanece contendo uma série de elementos que 

tornam sua economia bastante dinâmica. Esses fenômenos fizeram surgir e condensar na 

Região Metropolitana uma série de serviços sofisticados, definidos pela íntima 

dependência da circulação e transporte de informações: planejamento, publicidade, 

marketing, seguro, finanças e consultorias, entre outros. 

No que se refere aos seus problemas, as externalidades negativas 

produzidas, mais do que a desconcentração econômica constitui o ponto mais relevante. 

Isto porque a manutenção de um quadro social e urbano repleto de problemas em 

políticas públicas fundamentais, como a segurança, a saúde, a educação, o trânsito, entre 

outros, tenderá a afastar os investimentos e, ao mesmo tempo, aumentar os gastos 

públicos (ABRUCIO & SOARES, 2001). 

A Região Metropolitana de São Paulo é formada por trinta e nove 

municípios, conforme se observa no quadro 1, a seguir. 

 

1 Arujá  14 Guararema  27 Ribeirão Pires  

2 Barueri  15 Guarulhos  28 Rio Grande da Serra  

3 Biritiba - Mirim  16 Itapevi  29 Salesópolis  

4 Cajamar  17 Itaquaquecetuba  30 Santa Isabel  

5 Caieiras  18 Itapecerica da Serra  31 Santana de Parnaíba  

6 Carapicuíba  19 Jandira  32 Santo André  

7 Cotia  20 Juquitiba  33 São Bernardo do Campo  

8 Diadema  21 Mairiporã  34 São Caetano do Sul  

9 Embu  22 Mauá  35 São Lourenço da Serra  

10 Embu-Guaçu  23 Mogi das Cruzes  36 São Paulo  

11 Ferraz de Vasconcelos  24 Osasco  37 Suzano  

12 Francisco Morato  25 Pirapora do Bom Jesus  38 Taboão da Serra  

13 Franco da Rocha  26 Poá  39 Vargem Grande Paulista  

Quadro 1 – Municípios da RMSP 
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Daqui se depreende que uma característica marcante da RMSP é o seu 

tamanho e as enormes diferenças existentes entre seus municípios. Convivem lado a 

lado municípios ricos e com boa qualidade de vida tais como São Caetano na Região do 

ABC, com municípios-dormitório, com pouca ou nenhuma infra-estrutura urbana e que 

boa parte dos paulistanos desconhece. A própria dimensão e as disparidades econômicas 

e sociais entre as 39 cidades já se apresentam como uma enorme dificuldade para a 

governabilidade e um desafio para a implementação de qualquer política pública. A 

grande interdependência dos problemas dos problemas exige cooperação intermunicipal 

e intergovernamental, como demonstram os problemas de segurança, recursos hídricos, 

meio ambiente, lixo e transportes, para ficar somente nos mais visíveis. Um bom 

exemplo de problema comum e que exige uma solução conjunta na RMSP é o dos 

mananciais, coleta e tratamento de esgotos e recursos hídricos. 

Afirmam Pereira e Baltar (2000, p. 379) que “todas as Regiões 

Metropolitanas, sem exceção, têm deficiência nos serviços de coleta dos esgotos 

domésticos e, principalmente, no tratamento e disposição final”. O alto grau de poluição 

e degradação da água, resultante principalmente do não tratamento dos esgotos 

domésticos e industriais no País23, pode ser verificado por intermédio das estimativas 

feitas pelo Governo Federal de necessidade de investimentos no setor – R$ 42 bilhões 

até 2010 (MPO/Sepurb, 1995, citado pela Agenda 21 Brasileira, 2000). Decorrente 

desse quadro, o comprometimento do abastecimento para consumo humano é o 

principal problema a ser enfrentado. Mas também é sentido o comprometimento de 

atividades econômicas que utilizam água como insumo produtivo, como a industrial e a 

agrícola, e mesmo atividades como o turismo, afetado pela degradação dos ambientes 

naturais e construídos. 

As projeções existentes indicam que o Estado de São Paulo terá mais de 40 

milhões de habitantes no ano de 2010, mantendo-se uma grande concentração ainda em 

torno da cidade de São Paulo. A situação dos recursos hídricos é grave na RMSP, que já 

importa cerca de 60% da água utilizada para abastecimento público de bacias vizinhas. 

As bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista, por estarem hidraulicamente 

conectadas pelos sistemas Cantareira e Billings, não podem ser administradas 

isoladamente. 

                                            
23

 O percentual do volume de esgotos coletados que recebem algum tipo de tratamento é estimado em 
pouco mais de 20%, conforme dados de Pereira e Baltar (2000). 
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A “tragédia dos comuns” aumenta com a dificuldade em efetivar a 

integração setorial no âmbito do Executivo estadual e reflete os conflitos de interesse 

em torno do uso da água, em grande medida obstruindo o processo participativo da 

gestão. A transição da prioridade de uso dos recursos hídricos para o abastecimento 

doméstico, seguido do industrial e agrícola, somada à descentralização da gestão por 

comitês de bacia, estabeleceu um campo de conflito setorial, técnico e político ao 

reorientar a dinâmica do setor elétrico, o qual tradicionalmente vinha definindo a 

regulamentação da oferta de recursos hídricos (NEDER, 2000). 

A prova disto pode ser observada no recente conflito envolvendo 

representantes de comitês de bacias da RMC, inclusive membros do governo estadual e 

representantes de comitês da RMSP, em relação ao Sistema Cantareira. Isto porque uma 

parcela substancial de água (31 m3/s) é revertida dos rios que abastecem a RMC para a 

bacia do Alto Tietê, através do Sistema Cantareira, principal sistema produtor de água 

potável da RMSP - Região Metropolitana de São Paulo, e responsável pelo 

abastecimento de 55% de sua população. 

Os sucessivos conflitos envolvem o Consórcio Intermunicipal dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e a SABESP e mostra a gravidade da ausência de uma 

ação coordenada na área em questão, já que é mínima a quantidade de água que vai para 

a Região Metropolitana de Campinas. À época em que foi criado (30 anos atrás) o 

sistema era compatível com a abundância de água e à demanda por parte da população e 

das indústrias. Ao longo do tempo, com o crescimento populacional e industrial, o 

assoreamento e a poluição dos rios, a vazão estabelecida para a RMC ficou aquém das 

necessidades. 

Uma outra explicação para os desentendimentos entre as duas grandes RMs 

pelo estabelecimento da vazão e do uso da água, deve-se, também, ao fato de que dentre 

os dezenove municípios que integram a RMC apenas três municípios estão afetos à 

SABESP. Numa discussão recente (2004), com a participação da Agência Nacional de 

Águas – ANA, do Governo do Estado de São Paulo, através da SABESP e da Secretaria 

dos Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia envolvidos, chegou-se a um acordo e, 

através de um protocolo, o Executivo estadual aceitou aumentar de 2% para 5% a vazão 

de água para a RMC. 

Tal mudança foi comemorada pelos atores da RMC, inclusive representantes 

do Executivo paulista. Verifica-se que houve certa união quando se trata de defender 

estes interesses. No entanto atribuem a conquista a diferentes fatores. Segundo André 
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Luiz dos Reis, da prefeitura de Valinhos “foi uma pressão que foi feita na região. (...) no 

comitê a SABESP tem peso grande, mas já no Conselho, a SABESP não tem tanto 

peso” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Da mesma forma, o Secretário Executivo da RMC atribuiu a vitória à 

atuação do Conselho da RMC: 

 

 

Por que 31 metros cúbicos para São Paulo e cinco para a região de 
Campinas? Mas na época da seca continuam com os 31 metros para 
São Paulo e diminui proporcionalmente (para Campinas). [...] 
Queremos que ao longo dos anos os 31 metros que vão para São Paulo 
vão soltando mais para Campinas (sic) e a SABESP que vá procurar 
água em outros lugares, pois está segurando o desenvolvimento de 
Campinas. Não é só abastecimento para ter água em casa; as indústrias 
querem se instalar na RMC e não tem água. Por que? Porque a água 
está indo para São Paulo. Então a RMC, o Conselho pediu reunião da 
câmara temática, chamou os membros do estado, que são conselheiros 
[...] e saiu a outorga. (Peter Walker, em entrevista realizada em agosto 
de 2004). 

 

Já para o Deputado Renato Simões a explicação para o sucesso da outorga 

vem da articulação conjunta do Consórcio e do Comitê: 

 

 

Aqui se procurou fazer a lição de casa do ponto de vista de tratar os 
recursos hídricos. O comitê de bacia é muito atuante, obteve 
resultados importantes. Ao passo que na Grande São Paulo, onde o 
sistema é operado pela SABESP, se investiu muito pouco nisto. Então 
a Grande São Paulo continuou dependendo desses recursos hídricos da 
nossa região em volume até superior. E não foi feito nada na 
Guarapiranga, na Billings, no Tietê, enfim, nas bacias do Alto Tietê 
que pudesse aliviar um pouco a necessidade de contar com os recursos 
daqui. Então houve, de fato, um conflito de interesses. A nossa região 
não se colocava contra continuar cedendo recursos hídricos para 
Grande São Paulo, mas defendia uma vazão menor e uma gestão 
compartilhada do sistema, porque não é possível que nós sejamos só 
fornecedores de água, sem participar das decisões. (Renato Simões, 
em entrevista realizada em novembro de 2004). 
 

 

O foco do conflito está na dificuldade em compatibilizar interesses que 

pressionam por usos concorrentes de recursos hídricos, acirrado pela anunciada 

cobrança da água como insumo dos setores de energia elétrica, industrial e 

agroindustrial. Na arena desse conflito, estão os Poderes Executivos federal, estadual e 
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municipal, legislativos estaduais e municipais, grupos de interesse (setorial e 

empresarial), os comitês de bacia e os grupos de pressão, como ONGs e moradores 

(NEDER, 2000). Observa-se, portanto, um sistema de gestão estadual já 

institucionalizado, porém ainda em formação, com fragilidades e entraves tanto no que 

diz respeito à necessária cooperação intergovernamental e integração, quanto ao 

processo participativo. 

Embora a necessidade de cooperação intermunicipal pareça evidente, as 

ações das principais lideranças da RMSP foram poucas ou insuficientes para efetivar a 

articulação regional em torno dos problemas comuns. No caso da RMSP, o movimento 

regional no ABC foi a exceção, com a criação da Câmara Regional do ABC, 

impulsionada pela ação de líderes regionais. Na verdade, a experiência do 

consorciamento intermunicipal no Grande ABC se revela um estudo empírico para 

demonstrar as possibilidades e os limites das formas de cooperação intermunicipal no 

Brasil (ABRUCIO & SOARES, 2001). 

 

 

4.2.1 A Região do Grande ABC 

 

 

A área geográfica onde se localiza o Grande ABC faz parte da porção 

Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo e é composta pelos seguintes 

municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.  

 

Tabela 3 – População e Densidade Demográfica em 1999: municípios do Grande ABC 

Município População Densidade Demográfica 

Santo André 629.700 3.479 

São Bernardo do Campo 715.222 1.740 

São Caetano do Sul 135.585 11.299 

Mauá 371.055 5.538 

Diadema 333.207 10.413 

Ribeirão Pires 104.963 981 

Rio Grande da Serra. 37.649 1.214 

Fonte: EMPLASA – DIF – CIE, 1999. In Abrucio, 2000: 422. 
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Sua população atual é superior a 2,2 milhões de habitantes (Tabela 3) em 

uma área geográfica de 842 Km2 (IBGE, Censo, 1996 – Contagem da População). As 

densidades demográficas são altas. Por meio de dados da EMPLASA, Klink (2001, p. 

91) registra que as densidades médias nos municípios de Diadema e São Caetano do Sul 

são superiores a 10.000 habitantes por km², enquanto a média da Grande São Paulo 

situa-se em 2.027 hab/km².  

No aspecto econômico, apesar da crise econômica nacional e de crises 

econômicas de âmbito local, a região ainda responde por 22,8% da atividade industrial 

da RMSP, 13,8% do Estado de São Paulo e 7% do Brasil. Sua renda per capta em 1999 

era de US$ 13.054, muito superior a média nacional de US$ 3.620 (ABRUCIO & 

SOARES, 2001). A Região do ABC também é considerada o quarto maior mercado 

consumidor do país, atrás, apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

A formação do espaço regional do Grande ABC está diretamente 

relacionada ao processo de industrialização paulista nas décadas de 50 a 70 e às 

transformações ocorridas na Capital no seu processo de metropolização. Como todo o 

processo de urbanização no Brasil, o crescimento do ABC, com a chegada das 

indústrias, se deu de forma bastante desordenada e concentradora, sem preocupação 

com as externalidades ambientais. Nos últimos anos, a região vem passando por 

inúmeras transformações decorrentes da reestruturação industrial, diminuição dos 

postos de trabalho, fuga de indústrias para outras localidades, entre outras.  

Segundo Klink (2001) a formação do espaço regional do ABC não pode ser 

dissociada da industrialização paulista e do papel primordial desempenhado pela 

Capital. Na fase pré-metropolitana, no período de 1870-1872, a cidade de São Paulo 

vinha se tornando a metrópole do café. O período de 1915-1940 marcou o início da 

metropolização. Seu surgimento foi marcado pela implantação da estrada de ferro 

Santos-Jundiaí em 1867, interligando a capital ao Porto de Santos, o que provocou o 

aparecimento dos núcleos populacionais de Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires. 

No final da década de 20, ocorre a transição do modelo agroexportador para um novo 

modelo, baseado na integração mercantil. 

No entanto, a urbanização ocorre na década de 1940, quando são dados 

fortes impulsos a setores industriais como o automobilístico e seus derivados, metal-

mecânico, de máquinas e equipamentos, com o Estado de São Paulo concentrando a 

maior parte destes investimentos no país. Com a inauguração da rodovia Anchieta em 
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1947 e a predominância do transporte rodoviário sobre o ferroviário, o eixo de 

desenvolvimento desloca-se para São Bernardo e Diadema, onde, concentraram-se 

principalmente indústrias ligadas ao setor automotivo, como conseqüência da instalação 

de montadoras de veículos. A partir da década de 70 foi inaugurada a Rodovia 

Imigrantes, ligando São Paulo ao Porto de Santos, o que contribui ainda mais para o 

desenvolvimento do Grande ABC, bem como é desenvolvido o Pólo Petroquímico entre 

os municípios de Mauá e Santo André, e que, por sua vez, acabaria impulsionando uma 

cadeia no setor de plásticos com indústrias também em Diadema e São Bernardo do 

Campo. 

Tal concentração industrial foi conseqüência da proximidade de São Paulo, 

maior mercado consumidor e do Porto de Santos, maior porto exportador do país, além 

das citadas rodovias e da disponibilidade de áreas para a instalação do parque industrial. 

Durante o processo de industrialização, houve uma intensa migração, 

notadamente de italianos, que “naquele momento trazia uma cultura de trabalho 

industrial e criando um movimento sindical, já naquela oportunidade, forte” (DANIEL, 

2001, p. 222). Em seguida, há também intensa migração interna, principalmente de 

Minas Gerais e do Nordeste, o que acarreta uma cultura diferenciada de trabalho e 

“consolidando cada vez mais a gestação do chamado novo sindicalismo, a partir desta 

nova base metalúrgica da indústria pesada que se implanta na região” (DANIEL, 2001, 

p. 223). 

A identidade regional do ABC não foi construída somente a partir do 

processo de industrialização, mas por fatores sociais, culturais e políticos. A região foi 

palco e espaço de afirmação de novos sujeitos políticos. A região igualmente foi o 

nascedouro de um movimento sindical vigoroso a partir do final da década passada, que 

teve papel preponderante no processo de redemocratização brasileira, tornando o ABC 

conhecido pelas greves dos trabalhadores na busca de melhores condições de trabalho, 

pela intensa repressão militar nas ruas e pela luta contra a ditadura, o que permitiu a 

criação do Partido dos Trabalhadores. 

No aspecto geográfico, a identidade regional é também conseqüência do 

fato de 56% do território da Região estar localizado em áreas de mananciais e de 

proteção ambiental, como o Parque Estadual da Serra do Mar. A bacia da represa 

Billings é um ponto comum regional, dado que apenas o município de São Caetano não 

possui área de manancial em seu território. Isto representa um aspecto limitador para a 

ocupação econômica e populacional e tem se tornado problema para as municipalidades, 
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já que estas áreas se transformaram em alvo de invasão e ocupação desordenada, destino 

de populações excluídas socialmente de toda a Região Metropolitana de São Paulo. 

Dados recentes estimam que em torno de 700 mil habitantes estejam vivendo na represa 

Billings, sendo a maioria em favelas e sem sistema de saneamento básico, causando a 

degradação da água, consumida por mais de 12 milhões de pessoas na RMSP. 

A importância da questão ambiental na formação da identidade regional do 

ABC é responsável também pela experiência precursora de associação municipal na 

década de 60, com a formação da Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição do 

Ar e da Água (CIPA) e outras experiências consorciativas, conforme veremos adiante. 

A partir da década de 80, a região começou a perder participação no cenário 

nacional com desaceleração do crescimento industrial e conseqüente desemprego. 

Houve também uma diminuição significativa de novos investimentos produtivos na 

região. A partir da década de 90, uma crise econômica, causada pela reestruturação 

produtiva e pelas mudanças tecnológicas no plano mundial, acirrou a competição entre 

empresas capitalistas, criando, assim novas formas de organização empresarial, 

tecnologias e relações de trabalho que levaram ao colapso do modelo fordista. 

(DANIEL, 2001). 

O ABC, dado o seu pioneirismo na industrialização começou a sentir mais 

cedo a obsolescência do seu parque industrial, além da crise econômica nacional dos 

anos 80. Segundo Francisco Albuquerque (2001), a forma como se manifestou a crise 

no ABC tem características próprias, dada a forte concentração da indústria brasileira no 

entorno de São Paulo, fazendo com que a região sinta mais fortemente o choque. Os 

problemas acentuaram-se nos anos 1990, com a política macroeconômica predominante 

no Governo Federal baseada na abertura às importações e elevadas taxas de juros. 

Porém, como bem alerta Jeroen Johannes Klink, com o modelo industrial 

construído, dependente do capital estrangeiro, a economia regional assumiu traços de 

um sistema industrial hierárquico e fragmentado, deixando a economia do ABC 

vulnerável aos choques exógenos associados às cadeias automobilística e petroquímica 

em nível mundial (KLINK, 2001). 

O processo de desconcentração e interiorização da atividade econômica e da 

população no território do Estado de São Paulo refletiu-se na redução da participação 

regional no valor adicionado e no emprego gerado no estado. Muitas empresas 

migraram para outras cidades do Estado ou para outros estados. As que sobraram 

tiveram que se adaptar ao novo modelo de produção industrial, remodelando plantas de 
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produção, realocando pessoal, ou até mesmo fechando setores inteiros. Tal política 

resultou em forte desemprego. 

A região estava marcada pela imagem do chamado “custo ABC”, 

ocasionado, como bem ressalta Jacobi (2000), pela combinação de altos salários 

(comparativamente com os de outras regiões do país), sindicalismo combativo, pela 

escassez de espaços físicos, valores da terra em ascensão e pela ausência de incentivos 

governamentais, que teriam elevado o custo de produção de empresas instaladas na 

região.  

Em 1999, a taxa de desemprego atingiu seu ápice, alcançando a casa dos 

23%, o que foi minimizado em 2000. Nesse ano de 1999, a participação do PIB 

industrial da região registrou uma queda de 9% na sua participação no PIB industrial 

nacional e a massa de rendimentos da população registrou redução recorde. Em 10 anos 

(1991-2001) foram perdidos mais 120 mil empregos e a taxa de desemprego atual, 

segundo pesquisa realizada por PED/Seade-Dieese24, atinge patamares de 18%, 

superando a taxa da Região Metropolitana de São Paulo (PAMPLONA, 2001). 

A crise somente foi minimizada graças ao crescimento do comércio e dos 

serviços, bem como pelo aparecimento de pequenas e médias empresas, muitas delas 

são resultado da terceirização realizada pelas grandes empresas. No entanto, tal 

processo também não foi suficiente para absorver toda a mão-de-obra ociosa, a qual não 

possuía perfil para esses setores, dada a cultura de fábrica do ABC. Assim, além da 

manutenção da alta taxa de desemprego na região, houve queda nos salários, redução ou 

inexistência de benefícios como assistência médica, vale-transporte entre outros e 

aumento da carga horária comparativamente a jornada fabril, como mostram os dados 

da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação Seade, Agência do 

Grande ABC e DIEESE. Segundo Jeroen Klink: 

 

 

Os dados sobre a reestruturação produtiva no decorrer da década de 
1990 mostraram as duas faces de uma mesma moeda. Por um lado, o 
quadro de grandes oscilações macroeconômicas e o conseqüente 
cenário de incertezas a respeito da sustentabilidade da recuperação da 
atividade econômica fez com que as empresas implementassem uma 
série de estratégias de reestruturação no sentido defensivo, refletido na 
desativação de linhas de produção, na redução do número de produtos 

                                            
24 A Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC contratou extensão da amostra da PED - Pesquisa 
de Emprego e Desemprego para análises regionais, junto a SEADE (Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados) e DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). 



 89

e, por último, na substituição da produção doméstica por importações. 
O resultado líquido desses ajustes foi a dramática redução dos postos 
de trabalho. Por outro lado, as empresas iniciaram um processo de 
modernização da gestão buscando mais qualidade, flexibilidade nos 
seus processos produtivos, refletidos nas estratégias de just in time, de 
produção flexível em células de qualidade total. (KLINK, 2001, p. 
172). 

 

 

A indiscutível crise econômica iniciou um movimento de reação regional 

em busca de uma solução para o problema. Reforçada pela conjuntura nacional de 

descentralização e aumento das atribuições de âmbito local num momento de crença no 

municipalismo, a identidade regional impulsiona o surgimento da idéia de associação 

intermunicipal no ABC (DANIEL; KLINK, 1999, 2001). 

O contexto político recente do ABC ajuda a entender a trajetória das 

experiências regionais. Para Fernando Abrucio e Márcia Soares (2001), quatro períodos 

podem ser destacados, os quais estão diretamente relacionados com as mudanças 

políticas nas prefeituras: 

1. Mandato 1989-1992: surgimento em 1990 da primeira experiência 

de cooperação regional, o Consórcio Intermunicipal das Bacias do 

Alto Tamanduateí e Billings; 

2. Mandato 1933-1996: refluxo do modelo cooperativo, pois os 

prefeitos eleitos procuraram esvaziar o Consórcio. No entanto, 

houve o nascimento do Fórum da Cidadania em 1995, fruto da 

reação da sociedade civil contra o enfraquecimento dos mecanismos 

associativos; 

3. Mandato 1997-2000: criação de novos caminhos de cooperação 

intergovernamental, a Câmara Regional do Grande ABC (1997) e a 

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (1999); 

4. Mandato 2001-2004: desafio de superar alguns obstáculos e 

fortalecer a experiência regional (). 

Um marco para o início desta articulação regional foi a componente 

político-partidária resultante das eleições municipais de 1988, onde foram eleitos, para 

assumir o mandato 1989-1992, prefeitos de um mesmo partido – o Partido dos 

Trabalhadores (PT) – para três cidades da região (ABRUCIO & SOARES, 2001; 

MELO, 2001). 
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Os atores do ABC, como empresas, sindicatos, trabalhadores, sociedade 

civil e governos municipais, não estavam preocupados com o futuro, pois a lógica que 

predominava era a do individualismo e da competição. As crises de 80 e 90 ensinaram 

na prática os efeitos perversos de um crescimento econômico desordenado e 

descoordenado, que gerou várias externalidades, e o valor do desenvolvimento 

sustentado e da cooperação regional (ABRUCIO & SOARES, 2001, p. 148). 

Concluindo, podemos dizer que a região do Grande ABC passou por 

grandes transformações nas últimas décadas. Houve nesse período três grandes ciclos. A 

fase desenvolvimentista esteve associada aos investimentos estrangeiros e às 

montadoras de veículos. Seguiu-se a ela um período de amadurecimento, quando a 

região tornou-se centro do complexo metal-mecânico brasileiro. Na terceira e última 

fase ocorreu a reestruturação produtiva, a partir da introdução de intensas inovações 

tecnológicas em processos e produtos. Nos últimos três anos o complexo químico-

petroquímico do ABC apresentou a maior participação relativa na arrecadação do ICMS 

e tornou-se a principal atividade econômica do ABC, enquanto o setor metal-mecânico 

manteve-se como a segunda maior atividade econômica da região. 

Tal fato tem uma explicação técnica e outra política. O setor químico-

petroquímico é seletivo em mão-de-obra, mas farto em geração de valor adicionado, que 

se traduz em carga maior de impostos para os municípios diretamente envolvidos. No 

entanto, o Pólo Petroquímico de Capuava, representado pela empresa Petroquímica 

União, empresa nuclear de toda a cadeia plástica na região e fonte da riqueza tributária 

de Santo André e de Mauá não podia expandir-se, já que a Lei 1.1817/7825 restringia a 

ampliação e a criação de novas indústrias na Grande São Paulo. Isto significava que o 

Grande ABC estava perdendo a disputa para os pólos da Copene (BA) e Copesul (RS). 

O então prefeito Celso Daniel já lutava pelo fortalecimento da cadeia produtiva do setor, 

que continuou através da Câmara Setorial do Grande ABC - que discute o pólo 

petroquímico. Assim, conseguiu-se aprovar uma mudança na legislação, via Assembléia 

Legislativa, e sancionada pelo governador Alckmin, favorecendo o pólo petroquímico. 

Por outro lado revela a importância da participação deste setor na 

composição das instituições regionais do Grande ABC e a força política das decisões 

conjuntas (União e Estado de São Paulo). Poderia explicar também o interesse do setor 

automobilístico em participar destas instâncias depois de tê-las abandonado. 

                                            
25 A Lei 1.181/78 foi instituída no governo Paulo Egydio. 
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No entanto, não é setor industrial hoje o maior empregador da Região do 

ABC, mas o setor de serviços e comércio. Dados da RAIS 2003 mostram que este 

último setor representa 52,64% da força de trabalho, contra 36,98% da indústria de 

transformação. 

No próximo capítulo veremos como a articulação regional, para fazer frente 

à crise, impulsionou a aproximação dos atores locais para a solução de problemas 

comuns. 

 

 

4.3 Caracterização Geral da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

 

Mapa 4 – Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS 

 

Fonte: EMPLASA, 2000 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada pela Lei 

Complementar nº 815, de 30/7/96. Ocupa uma área territorial de 2 372 km² 

(corresponde a menos de 1% da superfície do Estado) sendo composta por nove 

municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 

Santos e São Vicente (Mapa 4).  
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É a terceira maior região do Estado em termos populacionais, com uma 

população com mais de 1,4 milhão de moradores fixos, segundo dados do Censo de 

2000. Nos períodos de férias, acolhe igual número de pessoas, que se instalam na quase 

totalidade em seus municípios. 

A Região caracteriza-se pela grande diversidade de funções presentes nos 

municípios que a compõem. Além de contar com o parque industrial de Cubatão e o 

complexo portuário de Santos, ela desempenha outras funções de destaque em nível 

estadual, como as atividades industriais e de turismo, e outras de abrangência regional, 

como as relativas aos comércios atacadista e varejista, ao atendimento à saúde, 

educação, transporte e sistema financeiro. Têm presença marcante ainda na região as 

atividades de suporte ao comércio de exportação, originadas pela proximidade do 

complexo portuário.  

Responsável por mais de um terço de todo o comércio exterior do Brasil e 

atendendo 17% do território brasileiro, onde são gerados 55% da renda nacional, o 

Porto de Santos é o maior e mais importante complexo portuário da América do Sul. 

Com aproximadamente 13 km de cais, quase 500 mil m² de armazéns, movimenta 40 

milhões de toneladas de carga geral por ano e 43% do movimento nacional de 

contêineres, ou seja, de cada cinco contêineres embarcados ou desembarcados na costa 

brasileira, dois passam pelo Porto de Santos. Para o Estado de São Paulo, a presença do 

Porto representa enorme avanço econômico, permitindo o direcionamento de grande 

parcela de suas atividades industriais e agrícolas para o suprimento de mercados 

internacionais.  

As atividades industriais, localizadas predominantemente em Cubatão, 

importante pólo siderúrgico e petroquímico em escala regional, assim como as 

portuárias em Santos e as ligadas ao comércio, serviços e atividades de turismo e 

veraneio, têm reflexos diretos na economia da Região e respondem pela geração de um 

Produto Interno Bruto de US$ 7,4 bilhões, ou, ainda, por uma renda per capita de US$ 

5 023. A Região é servida por importantes rodovias, tais como o Sistema Anchieta (SP - 

150) - Imigrantes (SP-160) que liga o Planalto ao Litoral. 

O turismo gerou forte impulso na construção civil e esta, junto com a 

construção de rodovias, ocasionou num forte fluxo migratório de pessoas que acabaram 

se instalando em áreas de marinha (federal) e em morros. Como conseqüência, a região 

apresenta acentuado processo de conurbação, sendo que os municípios de Santos, São 

Vicente e Cubatão compõem basicamente uma unidade urbana, sendo separadas apenas 
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por barreiras naturais. O crescimento exacerbado em Santos, Cubatão e Guarujá, aliado 

a outras atividades geradoras de emprego nos setores de comércio e serviços, provocou 

um movimento altamente pendular em direção a outros municípios, com melhores 

condições de moradia e espaço disponível. Os municípios de São Vicente e Praia 

Grande e o distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, adquiriram características de 

cidades-dormitório, apresentando intensa conurbação entre si, só prejudicada pela 

presença de restrições de ordem física, que os impedem, aqui e ali, de apresentar uma 

mancha urbana contínua (BAENINGER, 1994; GONÇALVES, 1995). 

Apesar da sua função portuária, importante para um crescente intercâmbio 

em face do processo de globalização, e de constituir sede do expressivo pólo siderúrgico 

e da indústria de turismo, a RMBS apresenta problemas comuns aos grandes 

aglomerados urbanos, como, por exemplo, os relacionados com a questão ambiental, 

carência de infra-estrutura, saneamento ambiental, transporte e habitação.  

A RMBS tem sua história associada à atividade portuária, à atividade 

industrial e ao turismo. As cidades de Santos e São Vicente existem como núcleos 

urbanos desde os primórdios da colonização, sendo o vilarejo de Santos o ponto 

preferencial de acesso ao planalto paulista. Algumas características são marcantes na 

história dessa cidade. A ligação com São Paulo, que Caio Prado denominou cidades 

casadas, cindindo a fundação do porto e centro distribuidor, constitui-se fenômeno 

único na malha urbana brasileira26. 

Essa relação com o planalto resultou, no século XVI, num deslocamento da 

cidade para os terrenos mais a oeste, mais próximos de Cubatão que, até o advento da 

ferrovia, era entreposto necessário de acesso ao planalto. No século XIX, a articulação 

planalto-porto e a influência da cidade de São Paulo foram essenciais para a criação de 

uma malha urbana, fizeram de São Paulo a área mais pujante e urbanizada do país e 

reafirmaram para a cidade de Santos e região sua função portuária e comercial definindo 

uma população eminentemente urbana, sem importantes desenvolvimentos agrícolas, ao 

contrário do que ocorria na região de Campinas. A prova disto é que a população 

santista saltou de 9.871 habitantes, em 1872, para 88.967 habitantes, em 1913. 

A década de 1850 significa o início do verdadeiro ponto de inflexão da 

cidade, uma vez que é com base nas atividades portuárias que ocorrerá a transformação 

                                            
26 Caio Prado Jr., A Cidade de São Paulo: geografia e história. São Paulo, 1989 afirma que, “desde logo, 
há entre esses dois núcleos, São Paulo e Santos, uma ação recíproca permanente e a importância de um se 
projeta sobre o outro” (p.31). 
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que, em cerca de 50 anos, tornará Santos um dos mais importantes municípios 

brasileiros. Com a produção de café expandindo-se, estava assegurado um fluxo de 

exportação que exigia um porto com maiores e melhores condições (GONÇALVES, 

1995). A construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí significou impulso definitivo ao 

fluxo de mercadorias produzidas no estado, especialmente o café, rumo ao Porto de 

Santos. 

A importância da ferrovia no processo de interiorização do Brasil já foi tema 

de inúmeros trabalhos (MILLIET, 1946). De acordo com este autor, em toda a região 

centro-sul, os interesses do café definiram o traçado e a expansão das ferrovias. 

Estabeleceu-se uma estreita vinculação entre o desenvolvimento da produção de café, o 

crescimento da população e as ferrovias. Essa expansão para o interior era toda 

afunilada para o mar, através da única linha ferroviária, a São Paulo Railway, 

monopólio direto dos ingleses. A construção da ferrovia, entretanto, levou ao colapso de 

cidades como Cubatão e São Bernardo do Campo, especializadas no transporte através 

de mulas. A vitalidade santista estava, portanto, intimamente associada à ferrovia e ao 

porto que permitiram a consolidação e a transformação de suas funções portuária e 

comercial. 

O porto era símbolo da modernidade, necessidade de desenvolvimento e 

forma de garantir a expansão econômica do estado (LANNA, 1996). Foi também 

associado à cidade pelo viés do saneamento, tendo em vista as constantes epidemias que 

já ameaçavam o planalto. A reforma e ampliação dos serviços portuários significaram 

alterar o sistema de transporte, a rede de serviços a ela associada, a rede de moradia e a 

ocupação urbana. Significou também a consolidação de importantes casas comissárias, 

bancos e armazéns ligados ao comércio do café. No período de 1890-1913 a população 

cresce 584%, o novo cais do porto é inaugurado, a ocupação urbana se expande, 

cortiços são demolidos, canais de drenagem e rede de esgoto são construídos, as taxas 

de mortalidade declinam vertiginosamente (LANNA, 1996). 

Nas décadas de 1910 a 1950, embora com crises (crise de 29, guerras 

mundiais, etc.) o porto segue crescendo e representando o principal fator de crescimento 

e desenvolvimento da cidade e região. Os anos 50 terão, porém, especial importância 

para a mudança do perfil da cidade de Santos. O Brasil acelera sua transformação de 

sociedade rural para sociedade urbana e industrializada. A inauguração da Via Anchieta 

inicia um período de marcante desenvolvimento, principalmente a expansão turística e 

imobiliária. No início da década de 60, o município de Santos já se consolida como um 
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centro de prestação de serviços para a Baixada Santista, onde possui a liderança 

demográfica (GONÇALVES, 1995). O binômio porto-praia configura o perfil 

econômico da cidade (predominantemente terciário), nessa altura, a segunda maior do 

estado. 

Ao longo dos anos 60 começa a se desenhar um outro perfil para a região 

com a constituição do pólo industrial de Cubatão, abarcando uma categoria industrial 

qualificada. O parque industrial, concentrado no município de Cubatão, é composto 

principalmente pelo pólo petroquímico e pelo parque siderúrgico, através da Petrobrás 

(Refinaria Presidente Bernardes) e da COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista) e 

outras indústrias químicas.  

Nos anos 70, beneficiada pelo processo de interiorização da indústria 

paulista e pelos investimentos em obras de infra-estrutura pelo governo estadual, 

particularmente a construção da Rodovia Imigrantes, em 1976, a RMBS consolida seu 

parque industrial e intensifica o setor da construção civil e atividades terciárias. No 

entanto, a atividade portuária, consolidada em Santos, através da atuação da CODESP 

(Companhia de Docas do Estado de São Paulo, vinculada ao Ministério dos Transportes 

do Governo Federal, uma empresa de economia mista com capital majoritário da União) 

continua sendo uma das atividades mais importantes (SALES, 1999). 

Assim, nos anos 70, a região de Santos seria entendida como potência 

estratégica, não só por estabelecer a ligação da capital e regiões interioranas com os 

mercados externos, como também por apresentar um setor industrial com características 

específicas e um franco desenvolvimento do setor turístico. Na década de 80, a 

“Baixada Santista apresentaria sensível perda do ritmo de crescimento, com ausência de 

novos investimentos, evidentemente, pela saturação ambiental, específica da região.” 

(SALES, 1999, pp. 77-78). 

A ocupação desordenada do solo, aliada a problemas ambientais (poluição 

industrial) resultou em sérios problemas como poluição das praias, degradação de áreas 

remanescentes de mangues e restinga e problemas de saneamento básico. Além disto, o 

processo de valorização imobiliária nos principais centros de veraneio levou a 

população com menor poder aquisitivo a se deslocar para áreas mais distantes, 

fenômeno comum às grandes metrópoles. A existência de uma importante malha 

rodoviária, agora acrescida da recém-inaugurada Rodovia Nova Imigrantes, favorece 

um intenso fluxo diário de pessoas, principalmente trabalhadores. Esses deslocamentos 
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são mais visíveis nos municípios que assumem função de cidades-dormitório, 

notadamente Guarujá, São Vicente e Praia Grande. 

Estes problemas embora tenham se agravado nos últimos anos, remontam à 

década de 1980, quando se observam quedas no crescimento econômico da região de 

Santos, que: 

 

 

[...] assim como as demais regiões paulistas, não apresentou o mesmo 
desempenho econômico e demográfico verificado em décadas 
anteriores. Os efeitos da crise econômica do país se fizeram sentir de 
maneira acentuada na área com aumento do número de 
desempregados e acirramento das questões sociais, como violência 
urbana, favelas e empobrecimento da população. (BAENINGER, 
1994, p.11). 

 

 

Além disso, a exemplo do que ocorre com as regiões de Sorocaba e São José 

dos Campos, a RMBS, pela proximidade da capital e pela facilidade de deslocamentos, 

apresenta “limitações ao desenvolvimento de determinados serviços, notadamente 

aqueles de maior especialização, conteúdo tecnológico ou que exijam escalas maiores” 

(SALES, 1999, p.80). 

Com o processo de privatização do Porto de Santos (1993) e a conseqüente 

dispensa de trabalhadores mudanças significativas ocorreram na cidade. “Se no passado 

Santos e seu Porto confundiam-se numa única identidade, hoje frente às mudanças 

ocorridas na dinâmica da cidade, a relação passa por mudanças de caráter 

essencialmente qualitativo, particularmente aquelas relativas à administração do porto e 

o gerenciamento dos conflitos entre os vários atores envolvidos (trabalhadores, 

empresas, sociedade civil, governos municipal, estadual e federal)” (VIDAL, 2002). 

Finalmente, no caso do Porto de Santos, discute-se a sua regionalização, a 

exemplo do que ocorreu com o Porto de Itajaí e de Manaus, e deverá envolver na 

administração do porto as prefeituras que integram o complexo portuário, a saber: 

Santos, Guarujá e Cubatão. Especificamente para Santos, requer também a redefinição 

da relação cidade-porto, evitando-se, desta forma, a intensificação de conflitos, muitas 

vezes decorrentes da ausência de diálogo entre administradores do porto e da cidade 

(VIDAL, 2002). A própria história remete a estes conflitos entre cidade e do porto, 

envolvendo interesses locais e interesses do governo estadual e federal. 
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Desta forma o crescimento limitado da economia da cidade, nas últimas 

décadas, é associado ora à sua proximidade com a capital, ora aos conflitos entre a 

cidade e o Porto de Santos, à falta de espaço físico e também à limitação de recursos 

direcionados à região ou ao somatório desses aspectos. 

A RMBS, como veremos, deu início, na década de 70, aos estudos para 

metropolização da região, priorizando-se a integração turística da área. Para o conjunto 

da região a problemática ambiental se mantém como prioridade desde esta época, 

quando foram registrados vários impactos negativos das indústrias instaladas na região 

de Cubatão sobre o meio ambiente e a qualidade de vida de seus moradores. Ao mesmo 

tempo a poluição das praias limitava o turismo e prejudicava a imagem da região, o que 

direcionou a especulação imobiliária para o litoral Norte do estado e Guarujá. 

No entanto, a questão portuária mantém-se como prioridade, 

particularmente após a deflagração do processo de privatização e modernização dos 

portos brasileiros, desencadeado na primeira metade da década de 90. As mudanças 

introduzidas têm resultado na diminuição de oferta de emprego, no abandono ou 

degradação de áreas da cidade e, ainda, na deflagração de uma crise sobre a própria 

identidade da cidade de Santos (VIDAL, 2002). 
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4.4 Caracterização Geral da Região Metropolitana de Campinas 

 

 

Mapa 5 – Região Metropolitana de Campinas 

 

Fonte: EMPLASA, 2000 

 

Antes de caracterizarmos a Região Metropolitana de Campinas é preciso 

entender os vários recortes territoriais do que se considera a “região de Campinas”, pois 

muitos dados envolvem outros municípios, além daqueles que compõem oficialmente a 

RMC. A unidade delimitada pelo governo do Estado de São Paulo27, denominada 

Região Administrativa de Campinas (RAC) congrega 90 municípios, com mais de cinco 

milhões de habitantes. Já a Região de Governo de Campinas (RGC) abriga 22 

municípios. Se excluirmos da Região de Governo de Campinas (RGC) os municípios de 

Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu, Estiva Gerbi e Itapira e incluirmos o município de Itatiba, 

pertencente a outra Região de Governo teremos a composição da Região Metropolitana 

de Campinas (CANO & BRANDÃO, 2002). 

                                            
27 No Estado de São Paulo existem 15 Regiões Administrativas, entre elas a Região Metropolitana de São 
Paulo e a Região Metropolitana da Baixada Santista. 
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A RMC é composta por 19 municípios, onde habitam cerca de 2,3 milhões 

de pessoas, o que representa mais de 6% da população total do Estado: Americana, 

Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 

Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa 

Bárbara d’Oeste, Santo Antonio da Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo (Mapa 5). 

Os 19 municípios citados acima ocupam uma área de 3.673 km², o que 

corresponde a 0,04% da superfície brasileira e a 1,3% do território paulista e abrigam 

uma população de 2,3 milhões de habitantes, segundo dados do Censo de 2000, o que 

corresponde a 1,40% da população nacional e a 6,3% da estadual. Desse total, 

Campinas abriga 43,7%. Sumaré, Americana e Santa Bárbara d’Oeste têm, cada um, 

mais de 170 mil habitantes. Em Holambra e Engenheiro Coelho vivem um pouco menos 

de 10 mil pessoas (CANO & BRANDÃO, 2002). 

Outra importante característica que a torna, hoje, uma região 

verdadeiramente metropolitana é alta taxa de urbanização. Em 2000, o censo encontrou 

apenas 68.309 habitantes da RMC no meio rural e apenas cinco municípios 

apresentavam taxas de urbanização menores que 90%. Uma das peculiaridades da RMC 

é ser esta uma das poucas Regiões Metropolitanas, a exemplo da RMBS, cujo núcleo 

não é uma capital, sendo classificada como metrópole regional. 

Outro fator de destaque, comparado as outras Regiões Metropolitanas, é a 

expressiva taxa de crescimento populacional; entre 1980 e 1991 a RMC apresentou taxa 

média de crescimento demográfico anual de 3,48%, ficando apenas atrás de Goiânia, 

uma das metrópoles polarizadoras da interiorização verificada na década de 80. Entre 

1991 e 2000, a taxa de crescimento da RMC cai para 2,5% ao ano, ficando atrás de 

Goiânia, Belo Horizonte e de Curitiba (CANO & BRANDÃO, 2002). Estas últimas 

conseguiram capitalizar alguma fração de investimentos após a abertura comercial, 

principalmente do setor automotivo e após a desconcentração relativa da RMSP em 

direção a outras metrópoles e ao interior de São Paulo. Tal dinamismo mostra que a 

RMC parece ter desenvolvido sua própria região de influência, embora de forma 

complementar a Região Metropolitana de São Paulo, especialmente a partir das décadas 

de 50 e 60. Acrescente-se que a área de influência é, grosso modo, toda a Região 

Administrativa, com 90 municípios. 

O PIB da RMC, em 1999, equivalia acerca de 3,8% do PIB brasileiro e só 

era menor que os de seis estados. A renda per capta da RMC é 2,5 vezes maior que a 

brasileira. Verifica-se, portanto, que a RMC ocupa lugar bastante peculiar na rede 
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urbana brasileira, apresentando maior dinamismo do que muitas das metrópoles 

nacionais (CANO & BRANDÃO, 2002). 

A Região Metropolitana de Campinas é sem dúvida uma das mais dinâmicas 

do Estado de São Paulo e do país. Nos últimos anos, a RM de Campinas vem ocupando 

e consolidando uma importante posição econômica nos níveis estadual e nacional. Essa 

área, contígua à Região Metropolitana de São Paulo, comporta um parque industrial 

moderno, diversificado e composto por segmentos de natureza complementar. Possui 

uma estrutura agrícola e agroindustrial bastante significativa e desempenha atividades 

terciárias de expressiva especialização.  

Destaca-se ainda pela presença de centros inovadores no campo das 

pesquisas científica e tecnológica, bem como pelo Aeroporto de Viracopos, localizado 

no município de Campinas, o segundo maior do País. Viracopos registra um fluxo anual 

de cargas embarcadas e desembarcadas em vôos internacionais de 154 mil toneladas. De 

cada três toneladas de mercadorias exportadas e importadas, uma passa por Viracopos, 

que, juntamente com os Aeroportos de Guarulhos e do Rio de Janeiro, respondem por 

93% do fluxo anual de cargas do País.  

A produção industrial diversificada, com ênfase em setores dinâmicos e de 

alto input científico/tecnológico, notadamente nos municípios de Campinas, Paulínia, 

Sumaré, Santa Bárbara d´Oeste e Americana, vem resultando em crescentes ganhos de 

competitividade nos mercados internos e externos. 

A Região conta com amplo sistema viário, ramificado e de boa qualidade, 

tendo como eixos principais: as Vias Bandeirantes e Anhangüera, em direção ao 

município de Limeira, e a Rodovia SP-304, rumo a Piracicaba. Há ainda a Rodovia D. 

Pedro I, que faz ligação com o Vale do Paraíba.  

A malha viária permitiu uma densa ocupação urbana, organizada em torno 

de algumas cidades de portes médio e grande, revelando processos de conurbação já 

consolidados ou emergentes. As especificidades dos processos de urbanização e 

industrialização ocorridos na Região provocaram mudanças muito visíveis na vida das 

cidades. De um lado, acarretaram desequilíbrios de natureza ambiental e deficiências 

nos serviços básicos. De outro, geraram grandes potencialidades e oportunidades em 

função da base produtiva (atividades modernas, centro de tecnologia de ponta, etc.). 

(CANO & BRANDÃO, 2002). 

A herança do antigo e precoce entreposto mercantil e, mais tarde, do mais 

importante núcleo do complexo cafeeiro paulista, criou as bases para o futuro 
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dinamismo da agricultura, para a eficiente infra-estrutura de transporte e para a 

qualidade da rede urbana do que viria a ser, mais tarde, a atual RMC. Esse processo, 

desde seu início, fortaleceu a centralidade de Campinas, consolidando-a como “capital 

regional” de vasta parcela do interior paulista (CANO & BRANDÃO, 2002, p.401). 

Um dos fatores para o desenvolvimento da região foi a diversificada 

agricultura que proporcionou o aparecimento de atividades articuladas e 

complementares, tais como os serviços financeiros, de transporte, comercialização, 

armazenamento, educação, saúde e outros conexos. Para Wilson Cano e Carlos Brandão 

(2002) foi justamente a densidade de conexões e interdependências de suas atividades 

setoriais que imprimem alto grau de modernização e complexidade à metrópole. 

A abertura da Via Anhangüera, nos final dos anos 40, a exemplo do relatado 

em relação a Via Anchieta, propicia a ligação com o São Paulo e com o corredor de 

exportação, fortalecendo ainda mais o pólo regional. 

 

 

As empresas que para aí se deslocaram, a partir dos anos 50, dado seu 
porte e alcance (mercado regional), privilegiaram as instalações ao 
longo das rodovias. A Via Anhanguera foi historicamente o principal 
desses eixos, mas o desenvolvimento interiorizado expandiu a 
industrialização também nas outras estradas, destacando-se a Santos 
Dumont, em cujas margens está o distrito industrial de Campinas, a D. 
Pedro I, que sedia o pólo de microeletrônica e indústrias de alta 
tecnologia, e ainda as ligações Campinas-Paulínea e Campinas-
Sumaré-Monte Mor. (SEMEGHINI, 1992, p. 174). 
 

 

Já nos anos 20, a RAC contribuía com quase 8% da produção industrial do 

estado de São Paulo e manteria, durante quatro décadas, um ritmo de crescimento 

semelhante à média estadual. A partir dos grandes investimentos realizados durante o 

Programa de Metas (1956-1960) aumentou, de forma acelerada, sua participação no 

valor da transformação industrial do estado, subindo de 8,9%, em 1960, para 10,6% em 

1970 e 15,8% em 1980. Tal expansão se deu nos mais diversos e dinâmicos ramos do 

setor industrial, de comércio e de serviços. A RMC também apresentou crescimento 

industrial acelerado: de cerca de 3% da produção industrial do estado na década de 30 

para 8,1% na década de 80, pouco mais da metade da RAC (CANO & BRANDÃO, 

2002). 
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O processo de mudanças na estrutura produtiva do estado, a partir de 

meados dos anos 60 e, especialmente, a desconcentração industrial a partir da Região 

Metropolitana de São Paulo gerou a multiplicação de importantes pólos urbanos 

industrializados no interior. Com a interiorização da indústria, a partir dos anos 70, a 

Região Metropolitana de São Paulo repartiu seu dinamismo econômico e populacional 

com importantes pólos de atuação regional no interior: Campinas, Sorocaba, São José 

dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto. O processo de 

industrialização de Campinas ocorreu de forma diferenciada em relação ao das 

principais metrópoles nacionais, ou seja, as transformações geradas pelo intenso 

processo de interiorização da industrialização nos anos 70 não se restringiram ao 

município de Campinas, consolidando no seu entorno importante aglomeração urbana 

(BAENINGER, 2000). 

A industrialização veio acompanhada de intenso fluxo migratório. Assim, 

desde os anos 70 evidencia-se intensa migração para a região, principalmente para o 

município pólo. Já na década seguinte, pode-se verificar outra configuração dos 

movimentos migratórios na RMC; os centros urbanos de maior porte – Campinas e 

Americana – registraram menores saldos migratórios, indicando o fortalecimento das 

áreas que emergiram nos anos 70 como aquelas de forte absorção migração como 

Sumaré e Santa Bárbara D´Oeste, bem como o despontar de outras áreas, como 

Indaiatuba e Paulínia. Esta é uma das características da RMC onde, diferentemente de 

outras regiões, a tendência de concentração populacional no município-sede é bem 

menos marcada, resultando em uma conformação de rede urbana mais equilibrada 

(BAENINGER, 2000). 

Para se ter uma idéia da importância do fluxo migratório, a região de 

governo de Campinas recebeu mais de 268 mil migrantes provenientes das demais 

regiões de governo do Estado de São Paulo nos anos 70; e, nos anos 80 esse número 

chegou a 241 mil pessoas, das quais 96 mil pessoas provenientes da Região 

Metropolitana de São Paulo. O ganho populacional interestadual, no período 1986-

1991, chegou a 90 mil pessoas. 

Diversas políticas governamentais (federais, estaduais e municipais) 

induziram este processo de desenvolvimento, especialmente em Campinas e região 

(CANO, 1985). Desde as implementadas no Plano de Metas e, principalmente, as 

posteriores, que incentivaram exportações, agroindústrias, o Proálcool, e ampliaram os 
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investimentos públicos produtivos em infra-estrutura de transportes e comunicações e 

ciência e tecnologia. 

O início dos anos 90 consolidou o papel do entorno regional na absorção do 

fluxo migratório. Essa expansão dos espaços da migração para os municípios do entorno 

respondeu, por exemplo, nos anos 90, por mais de 70% do crescimento absoluto dos 

recém-criados municípios de Engenheiro Coelho, Hortolândia, assim como o de Artur 

Nogueira; e ainda, por mais da metade do crescimento absoluto da população de 

Vinhedo, Sumaré, Paulínia, Indaiatuba, Pedreira e Itatiba (BAENINGER, 2001). 

Neste transcurso, a região atraiu modernas plantas fabris, ampliou a sua rede 

de pequenas e médias empresas e intensificou suas relações intersetoriais com a 

agropecuária e o setor terciário. Com isso as cidades crescem, notadamente Campinas, 

em expressivos processos de conurbação. Tal processo gerou uma rede urbana cada vez 

mais complexa. Por outro lado, os traços de heterogeneidade estrutural (social, 

produtiva e espacial) estão presentes na RMC. A rápida expansão econômica da região 

formou um dinâmico mercado de trabalho que, porém, não logrou absorver a totalidade 

dos intensos fluxos migratórios, gerando um processo de externalidades negativas, 

como desemprego, ‘periferização’ das camadas mais pobres e altíssimos índices de 

violência. Nas palavras de Wilson Cano: 

 

 

As transformações na base produtiva primária e secundária iriam 
manifestar-se nas cidades, sob a forma de uma estrutura social cada 
vez mais complexa [...] ganhariam expressão novos segmentos sociais, 
acelerando as mudanças no padrão de vida – processo marcado, 
entretanto pela ampliação do grau de heterogeneidade estrutural, 
característica do nosso processo de desenvolvimento. (CANO, 1992, 
p. 20). 

 

 

Embora apresente elevado nível de renda e altas taxas de crescimento 

demográfico, a RMC apresenta sérios problemas urbanos e sociais. Sua acelerada 

urbanização e crescimento populacional tiveram como principal característica, a alta 

participação do componente migratório, com expressivo crescimento dos municípios do 

entorno do município-sede e elevação da participação de municípios de médio porte na 

população regional. 
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Na ausência de uma política de gestão metropolitana em paralelo à 

constituição do processo de metropolização, a RMC apresenta hoje um quadro 

gravíssimo no que se refere a serviços e infra-estrutura urbanos. Esta situação é 

particularmente crítica no que concerne à administração dos serviços de transportes, dos 

recursos hídricos (que inclui captação, tratamento e abastecimento de água, coleta e 

tratamento do esgoto) e à política habitacional. A questão do lixo é gravíssima na região 

como se pode depreender das entrevistas. Dos dezenove municípios apenas sete 

controlam a disposição do lixo industrial, apenas seis realizam coleta seletiva e somente 

quatro reciclam seus resíduos sólidos. 

A gestão dos recursos hídricos constitui um dos principais problemas da 

RMC. Dos municípios que compõe a região, dezoito estão localizados e servidos pela 

bacia do Rio Piracicaba, que sofreu intenso processo de industrialização e urbanização 

nas últimas três décadas. Um exemplo marcante da falta de planejamento metropolitano 

na RMC e do caráter municipalista de algumas prefeituras pode ser visto na cidade de 

Paulínia. Considerado o município mais rico da região e um dos mais ricos do Brasil, 

com excelente arrecadação de impostos, lança 100% do seu esgoto diretamente, sem 

qualquer tratamento, em cursos d´água, que, por sua vez, acabam contaminando a 

captação dos municípios a jusante e torrando o custo do tratamento mais elevado. 

Ademais, Paulínia também vai se consolidando como centro regional armazenador de 

resíduos sólidos e hospitalares.  

Esta é a situação da maioria dos municípios que compõem a RMC. Dos que 

fazem algum tipo de tratamento de esgoto, somente Holambra e Hortolândia têm 100% 

de esgoto tratado. A maior cidade, Campinas, possuía, no início de 2001, apenas 5% de 

esgoto tratado, mas poderá chegar a 70% até o final deste ano de 2004, pois, 

recentemente, foram construídas Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs em 

Campinas, Vinhedo e Valinhos. Nas entrevistas pudemos constatar que a maioria dos 

municípios da RMC administra diretamente os serviços de água e de esgoto. A 

SABESP atua somente em três deles (Hortolândia, Monte Mor e Paulínia). 

Comparativamente à RMBS, que recebeu grandes investimentos em saneamento, 

através do governo estadual, via SABESP, tal posicionamento pode ser tanto uma 

desvantagem, se consideramos que os municípios não têm recursos suficientes para 

atender à demanda de investimentos, como pode ser considerada uma vantagem 

institucional, pois juntos podem pressionar os estado a realizar estes investimentos, que 
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seriam administrados pelas autarquias municipais ou por alguém designado pela 

respectiva câmara temática. 

Por último, é preciso entender que a RMC também faz parte do Consórcio 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o que, em termos de gestão de recursos 

hídricos, impacta diretamente na esfera metropolitana. Além disso, como vimos, a 

região sofreria um grande golpe, na década de 70, durante o regime militar, com o início 

do fornecimento, para abastecimento da Grande São Paulo, de 31 mil litros por segundo 

de água, retirados da Bacia do Rio Piracicaba. A situação crítica propiciada pelo 

Sistema Cantareira, conforme veremos, permanece até hoje, como um desafio a ser 

equacionado. 

 

O Consórcio dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

 

Antes de prosseguirmos no estudo da gênese das instituições regionais é 

preciso tecer algumas considerações sobre o Consórcio das bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí28. A partir de 1985, a cidade de Piracicaba liderou um dos maiores 

movimentos sociais já realizados no Estado de São Paulo em defesa dos recursos 

hídricos, desencadeado pelo Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba e 

pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba, e denominado "Campanha 

Ano 2000 - Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba". A “Campanha Ano 2000” 

apresentou um relatório contendo 32 reivindicações para a região, dentre elas a 

necessidade de criação de um organismo intermunicipal para realizar a gestão dos 

recursos hídricos na bacia. 

Com a situação crítica da água na região, prefeitos de 11 municípios 

fundaram, em outubro de 1989, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios 

Piracicaba e Capivari, uma associação civil de direito privado e sem fins lucrativos. 

Hoje com 42 municípios e 34 empresas29 é, legalmente, uma associação de usuários 

públicos e privados de água, cujos objetivos são: i) Recuperação dos rios; ii) Integração 

e conscientização regional; e iii) Planejamento e fomento de ações. 

O movimento ganhou apoio da classe política regional e em outubro de 

1989 prefeitos de onze municípios fundaram o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos 

                                            
28 O Consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí abriga uma população de 4,2 milhões de 
habitantes e uma área de 15.320 km2, sendo o segundo parque industrial do Brasil. 
29 Dados de 2002. 
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Rios Piracicaba e Capivari, uma associação regional de prefeitos fundamentada na 

forma jurídica de associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, com 

independência técnica e financeira dos governos centrais e com o objetivo de 

planejamento, fomento e conscientização para a recuperação e proteção dos recursos 

hídricos. 

A partir de junho de 1996, após alteração estatutária, o Consórcio recebeu 

adesão de novos membros (empresas públicas e privadas). Mais que uma força política 

suprapartidária, o Consórcio passou a ser, legalmente, uma associação de usuários 

públicos e privados das águas reunindo, atualmente, 42 municípios e 34 empresas 

(públicas e privadas), que contribuem financeiramente na formação de um caixa 

regional para aplicação em programas de proteção e recuperação dos rios. 

Em dezembro de 2000 incorporou a bacia do Rio Jundiaí em sua área de 

atuação. Hoje, as bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com 

cerca de 15.320 km2 de área abrangem territórios de 79 municípios, sendo 71 no Estado 

de São Paulo e 5 no Estado de Minas Gerais. Na porção central dessas bacias encontra-

se a Região Metropolitana de Campinas, e que tem todos os seus municípios 

integralmente contidos nas bacias hidrográficas em questão. 

Os recursos financeiros vêm das contribuições (custeio e investimento), 

parcerias e convênios. A Contribuição de Custeio é repassada mensalmente pelas 

Prefeituras e empresas consorciadas e é empregada na manutenção da estrutura 

funcional da entidade. A Contribuição de Investimento é espontânea e se dá na forma de 

R$ 0,01/m3 de água faturada pelos Serviços de Água e Esgoto. 

Este breve relato mostra a força e a importância do consórcio para a RMC, 

principalmente no que se refere ao seu modus operandi, ou seja, o seu caráter 

deliberativo e democrático, com a participação de empresas e da sociedade civil 

organizada, implica numa forte organização, a exemplo do que ocorreu no Grande 

ABC. Sabendo ser o saneamento o principal problema da RMC e tendo em vista a 

existência de grande maioria de empresas de saneamento municipais na região, em 

contraponto, por exemplo, com a RMBS, onde ocorre o contrário, ou seja, a SABESP 

tem presença ativa nas políticas públicas de saneamento, talvez estejamos vislumbrando 

uma explicação para o caráter tardio da metropolização na região de Campinas. É o que 

veremos nos próximos capítulos. 
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5 GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES REGIONAIS 

 

 

O objetivo deste capítulo é descrever as condições especiais regionais que 

permitiram o aparecimento das instituições regionais nas três Regiões Metropolitanas 

Paulistas, bem como analisar a participação do governo estadual neste processo. 

Buscamos, desta forma, analisar a formação das instituições regionais com ênfase na 

articulação e incentivos do governo estadual paulista à coordenação intermunicipal. Na 

Região Metropolitana de São Paulo será analisada com maior ênfase a participação do 

governo estadual na associação regional do Grande ABC. 

Importante ressaltar que as instâncias do Grande ABC diferem em alguns 

aspectos das experiências da Baixada e de Campinas. O primeiro aspecto refere-se à 

estabilidade da experiência do ABC, como é o caso do Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC, que já tem quatorze anos de existência, enquanto que as experiências das 

RMs da Baixada e de Campinas, principalmente esta última, estão ainda em fase inicial, 

a exceção do Consórcio Intermunicipal dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, que 

abrange número de municípios muito superior aos que integram a RMC. 

O segundo fator a se destacar é o caráter “mais abrangente” das instâncias 

do ABC, como é o caso da Agência e da Câmara que contaram, em sua gênese, com 

ampla participação da sociedade organizada (legislativos, empresas, sindicatos, 

universidades, ONGs, etc.), além dos órgãos públicos; enquanto o formato da 

metropolização é gerido com exclusividade por membros do Executivo Estadual e 

Municipal. 

Outra diferença é o formato das agências das três regiões. Embora todas 

sejam consideradas o braço operacional e institucional das regiões a que se referem, no 

Grande ABC a agência é uma ONG mista, tendo como seus associados os agentes que 

assumirem a garantia de seu custeio e tomando suas decisões através da deliberação em 

Assembléia Geral. Sua principal função não é discutir infraestrutura (a cargo do 

Consórcio e da Câmara), mas definir o planejamento estratégico regional. Já as agências 

das Regiões Metropolitanas – RMBS e RMC – são autarquias estaduais, com diretores 

escolhidos e nomeados pelo governador. A sua principal função é operacionalizar as 

decisões dos conselhos da Baixada Santista e de Campinas, ou seja, discute questões de 

infraestrutura. No que se refere particularmente às duas agências metropolitanas, a de 

Campinas é totalmente mantida pelo Executivo Paulista, enquanto a agência da Baixada 
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Santista conta também com aportes dos Executivos Municipais, além dos recursos do 

governo estadual. 

De qualquer forma, as três regiões apresentam problemas comuns graves e 

muito parecidos, tais como transportes, destinação final do lixo, poluição das águas, 

abastecimento e saneamento. Portanto, tendo em vista nossa conformação federalista, se 

faz necessário investigar, na gênese destas instituições, se houve participação do 

governo do estado e, em caso positivo, como se deu esta participação em cada uma 

delas. Finalmente, cabe ainda a investigação das hipóteses levantadas inicialmente, bem 

como analisar, em linhas gerais, sem adentrar em uma política específica, quais são os 

avanços e dilemas da coordenação intergovernamental no universo estudado. 

Finalmente, o fato de não existir institucionalização na RMSP, torna-se um caso 

importante a ser analisado, porém foge ao escopo deste trabalho. 

 

 

5.1 A Região do Grande ABC 

 

 

A história das instituições no Grande ABC está intimamente ligada à criação 

do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, que já 

agregava as sete prefeituras da região. Depois vieram o Fórum da Cidadania do Grande 

ABC (1994), a Câmara do Grande ABC (1997) e a Agência de Desenvolvimento 

Econômico (1999).  

A primeira instituição regional do ABC – o Consórcio Intermunicipal das 

Bacias do Alto Tamanduateí e Billings foi formalmente instituída em 19 de dezembro 

de 1990, sendo composto pelos executivos municipais das sete cidades que formam a 

região do Grande ABC, no estado de São Paulo (Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Um dos 

seus principais articuladores e que terá papel preponderante na consolidação das 

instituições do Grande ABC foi o prefeito de Santo André, Celso Daniel, como já 

afirmaram Pacheco (1993), Melo (2001), Abrucio & Soares (2001), Sacramento (2002) 

e Lima (2002). 

A motivação da associação de prefeitos era a solução de problemas comuns, 

com enfoque específico para as externalidades geográficas, ambientais, representadas 

pela necessidade de gestão conjunta dos recursos hídricos e solução dos problemas de 
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destinação de resíduos sólidos. No caso do ABC, o fator geográfico de identidade foi o 

impulso de sua formação e a temática do meio ambiente dominava a agenda. No 

entanto, segundo Daniel & Somekh (2000), já no princípio de suas atividades, o 

Consórcio voltava-se mais genericamente para a promoção do desenvolvimento urbano 

e econômico. Mais do que isso, o projeto de boa parte dos atores regionais era 

estabelecer uma identidade regional própria para romper com o círculo vicioso das 

práticas clientelistas e da troca de favores governamentais (JACOBI, 2000). 

A necessidade de revisão da lei de proteção e da unidade de gestão da bacia 

Billings foi o pontapé inicial para a ampliação do escopo de ação do consórcio. Cabe 

lembrar que, ainda segundo Cruz (2001), não é usual no Brasil a ampliação das 

atividades dos consórcios intermunicipais, reforçando assim a singularidade da 

associação do Grande ABC (COIMBRA, 2002). 

Segundo Coimbra (2002, p. 41-42), a originalidade do Consórcio do ABC 

manifesta-se da em quatro características: 

a) Multisetorial: apenas dois consórcios no Brasil preocupam-se com 

questões integradas, que envolvem mais de um setor. O usual 

são consórcios temáticos (de Bacia, de Saúde) voltados 

apenas para um único problema. 

b) Metropolitano: a associação em região metropolitana realizada no 

ABC única no país. Apesar dos problemas comuns 

enfrentados pelos municípios conurbados, o municipalismo 

autárquico tende a imperar nessas regiões, onde as frágeis. 

c) Voltado para o desenvolvimento: neste ponto, também a experiência 

aqui em questão é singular no país, visto que os demais 

consórcios preocupam-se com soluções pontuais e no ABC há 

uma preocupação com o planejamento de ações futuras, com 

objetivo de atingir, por meio do desenvolvimento regional, 

um cenário futuro desenhado de forma participativa. 

d) Relação com ampla e heterogênea base da sociedade civil: com as 

particularidades do movimento social no ABC – de tradição 

sindicalista e outras qualidade que abordaremos mais à frente, 

o Consórcio do ABC estabeleceu uma forma única de diálogo 

do poder local supramunicipal com uma base social também 

intermunicipal. 
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A instância deliberativa é o Conselho de Municípios, formado pelos sete 

prefeitos consorciados. O Conselho organiza-se em reuniões ordinárias mensais e 

eventuais reuniões extraordinárias. O Presidente e o Vice têm mandato de um ano e são 

eleitos pelo Conselho de Municípios. As reuniões do Conselho são itinerantes, havendo 

um rodízio entre os paços municipais. 

O Conselho Fiscal é formado por representantes dos legislativos municipais, 

e recomenda ou não a aprovação das contas do Consórcio, além de dar sugestões de 

adequação fiscal. O Consórcio, entidade de direito privado, porém mantida com 

recursos oriundos dos orçamentos municipais, também está sujeito à fiscalização do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O mecanismo de financiamento do 

Consórcio é suportado por contribuições dos municípios integrantes. Os pagamentos são 

baseados no poder econômico da cada município, com contribuições proporcionais às 

arrecadações municipais.  

Os grupos de trabalho são formados por técnicos das prefeituras para 

elaborar e discutir propostas de interesse do Conselho de Municípios. Sua duração e 

tema dependem da deliberação do Conselho.  

O objetivo principal do Consórcio é representar o conjunto dos sete 

municípios no que tange aos interesses comuns perante outras entidades e atuar por 

meio de cooperação técnica e financeira do governo estadual e federal nos setores de 

água, esgoto, uso do solo, meio ambiente, sistema viário e transportes e 

desenvolvimento socioeconômico, entre outros. Assim, representa a ampliação das 

temáticas de atividades do Consórcio para todas as ações que envolvam o 

desenvolvimento regional como um todo. 

Dentre as ações realizadas pelo Consórcio, separamos algumas: 1) o Plano 

Regional de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos, 2) o Plano Regional Contra 

Enchentes, desenvolvido em parceria coma Secretaria de Energia e Recursos Hídricos 

do Estado de São Paulo, que resultou na construção de quinze “piscinões” e 3) o plano 

Regional Viário, também em parceria com o governo do estado, que se constituiu numa 

série de melhorias e ampliações no sistema viário da região. Além disso, vários outros 

acordos foram firmados como o de proteção da Bacia Billings, a operação de reciclagem 

de papel, a padronização das alíquotas de ISS e Lei de Incentivos Seletivos 

Padronizados; a revisão da lei de proteção aos mananciais e a sinalização de suas áreas e 

a regularização do transporte coletivo alternativo, dentre outros. Ressalte-se que a 

maioria destes resultados contou com a participação do governo do estado. 
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Recentemente, o Ministério das Cidades anunciou a liberação de recursos na 

ordem de R$ 5,3 milhões para as obras do coletor-tronco de Rio Grande, com 

contrapartida (20%) do governo do estado (a SABESP é responsável pela administração 

da obra), que vai recolher e bombear os esgotos de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra 

e Santo André (cidades que possuem áreas de mananciais) para a Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE-ABC), na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. Esta obra foi 

uma reivindicação feita pelo Consórcio Intermunicipal ao Presidente Lula durante sua 

visita oficial ao Grande ABC. No entanto, o coletor já era reivindicado desde 1999 e 

fazia parte de acordo da Câmara do ABC, assinado em 2000. 

Outro resultado do Consórcio, na área de saúde, foi a conclusão do Hospital 

Regional de Santo André e do Hospital Serraria de Diadema, já que não havia hospital 

regional no Grande ABC. Ambos foram aprovados na Assembléia legislativa e 

construídos com verba do governo estadual. Portanto, a presença do governo estadual 

continua imprescindível. 

 

 

A autonomia regional é de responsabilidade dos municípios. Agora o 
governo do estado tem muito poder de decisão para potencializar. Não 
adianta nada a região se organizar, se unir, se o governo do estado não 
entra neste movimento, quer dizer, a presença do governo do estado é 
fundamental. Nós temos, por exemplo, no ABC, três importantes 
hospitais estaduais (Serraria em Diadema, Mário Covas em Santo 
André e o Nardini em Maná). Se o governo do estado não tiver uma 
ação de pensar nos investimentos para os três municípios, eles não 
conseguem bancar. (Donisete Braga, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

Embora o consórcio tenha produzido bons resultados nos últimos anos, nem 

sempre prevaleceu este bom desempenho. Com a eleição de 1992 e a mudança no 

quadro partidário das prefeituras do ABC passou a prevalecer a postura isolacionista 

típica do municipalismo autárquico. Esse período de enfraquecimento da experiência 

regional não significou, no entanto, “o desmonte da experiência regional” (Renato 

Maués, em entrevista realizada em agosto de 2004). A crise econômica que assolava o 

ABC, aliada a essa postura municipalista levou a sociedade civil a se organizar na busca 

de soluções para os problemas locais. Desta forma, em 1994 foi instituído o Fórum da 

Cidadania do Grande ABC, que teve um papel importante, ao criar um espaço de 

diálogo entre diferentes instituições da sociedade, com destaque para a união de 
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sindicatos e entidades empresariais numa mesma organização. O Fórum da Cidadania 

contou com 64 instituições signatárias em sua formação (MELO, 2001, p.147). Eram 

entidades da sociedade civil, tais como as associações comerciais e industriais da região, 

sindicatos, entidades de profissionais liberais, instituições ambientais e outras. Para 

Carlos Alberto Grana, o fórum tinha o objetivo de valorizar o grande ABC (em 

entrevista a Abrucio & Soares). 

A proposta de surgimento do Fórum da Cidadania deu-se nas eleições de 

1994, com o movimento denominado “Vote no Grande ABC”, que visava estimular a 

eleição de parlamentares da região para compor bancadas regionais na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo e no Congresso Federal (DANIEL, 1999). Em 2000, 

o Fórum congregava mais de 100 entidades. Carlos Augusto César, coordenador do 

Fórum em 1999, afirmou que, em 2000, mais de 40 instituições do Fórum eram 

provenientes do município de Santo André. Na ocasião, sua grande preocupação era 

levar o Fórum para toda a sociedade. (em entrevista a Abrucio & Soares). 

Porém, em todas as entrevistas verificamos que o Fórum vem perdendo 

força à medida que foram se institucionalizando novas formas de cooperação intra-

regional. Isto ficou claro com a criação da Câmara Regional do Grande ABC, “que 

retirou um pouco o sentido do Fórum” (ABRUCIO & SOARES, 2001, p.168). Embora 

Daniel Lima, editor da revista regional Livre Mercado, tenha feito inúmeras críticas ao 

seu esvaziamento, considera o Fórum o responsável pela reativação do consórcio 

intermunicipal, que houvera sido formulado na década de 90, bem como responsável 

pelo surgimento da Câmara Municipal (em entrevista a Abrucio & Soares). 

 

 

O Fórum da Cidadania foi durante dois anos uma espécie de símbolo, 
mas sem ramificações. Foi um acerto, no bom sentido, se é que há um 
bom sentido, mas quero colocar como bom sentido, um acerto das 
elites corporativas. Na medida em que as elites corporativas passaram 
a entender que não estavam usufruindo politicamente o Fórum, na 
medida em que, para alguns, a cúpula do Fórum da Cidadania passou 
a ter domínio sobre os demais, o Fórum começou a se dispersar. 
(LIMA, 2001, p. 212). 

 

 

Da mesma forma, Fausto Cesari, segundo coordenador do Fórum, ressalta a 

sua importância: 
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O Fórum foi o grande responsável por ter criado a Câmara e a 
Agência e por ter fortalecido o Consórcio Intermunicipal. E, à medida 
que essas instituições foram criadas, o Fórum se esvaziou porque elas 
passaram a fazer o papel que ele antes fazia. O Fórum cumpriu um 
papel extremamente importante de mudar o conceito das relações da 
sociedade civil e dar o exemplo para outras regiões. (em entrevista a 
Abrucio & Soares). 

 

 

Em 1996 são realizadas eleições municipais com a temática regionalista 

posta na ordem do dia pelo Fórum, que promovia debates entre os candidatos e seus 

membros. Neste contexto, são eleitos prefeitos mais comprometidos com a perspectiva 

regional, o que segundo Celso Daniel, “contribuiu de modo decisivo para que os 

governos locais voltassem a encarar as questões intermunicipais como fundamentais 

para o futuro de seus próprios municípios, abandonando o isolamento das ações 

puramente limitadas às fronteiras de seus municípios” (DANIEL, 1999, p. 453). 

A crise econômica foi o principal fator da retomada da articulação regional e 

da agregação dos atores regionais (MELO; ABRUCIO & SOARES, 2001). Houve ainda 

um importante diferencial que contribuiu para a retomada da articulação: a adesão do 

governo estadual ao projeto regional. A razão dessa participação esteve vinculada à 

postura particular do governador Mário Covas, que deu o apoio pessoal à associação 

regional. Neste caso, o poder vertical representado pela adesão do Governo do Estado 

teve peso simbólico de importância da questão regional e foi o propulsor do novo 

momento regional (COIMBRA, 2002). 

Foi neste contexto e com o aval do governador, interessado na criação de 

Câmaras Regionais por todo o estado, que, em 1996, o Secretário Estadual de Ciência e 

Tecnologia, Emerson Kapaz, propôs a criação de um projeto estadual pelo Grande 

ABC. Como resultado desta nova forma de cooperação criou-se Câmara do Grande 

ABC. 

A idéia da criação Câmara Regional com a participação de amplos setores 

da comunidade local e prefeituras partiu do governo estadual. Contando com ampla 

legitimidade e apoio regional, os trabalhos para constituição da Câmara do Grande ABC 

foram rapidamente executados. A importância da Câmara Regional mostra a 

importância da participação de outro ente federativo e que padrões bem sucedidos de 

cooperação dependem da articulação intergovernamental. Segundo Coimbra (2002), a 
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postura cooperativa adotada por todos os setores envolvidos foi decisiva e marcou o ano 

de 1997 como um momento de grande articulação, com um calendário extenso de 

eventos regionais, a partir do qual caminhos, alternativas e apresentação de propostas 

são debatidos por uma gama ampla de representantes setoriais. Carlos A. Grana afirmou 

que a Câmara Regional, “por ser multi-participativa, mostrou a força de atuação 

conjunta e, conseqüentemente, aumentou o poder de barganha com o governo estadual e 

federal, em vez de ficar atuando de forma isolada” e Fausto Cesari afirma que “(...) ela 

ajudou muito para que o governo do estado fizesse um investimento tecnicamente 

criterioso e não politicamente direcionado” (ambos em entrevista a Abrucio & Soares). 

A estrutura oficial da Câmara é composta por um Conselho Deliberativo, 

uma Coordenação Executiva e Grupos Temáticos, sendo o Conselho Deliberativo 

formado pelo governador do Estado e Secretários de Ciência e Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico e do Emprego e Relações do Trabalho; pelos sete 

prefeitos; Presidentes das Câmaras Municipais; deputados federais e estaduais da 

região; cinco representantes do Fórum da Cidadania; cinco representantes das 

Organizações Representativas dos Setores Econômicos; e cinco representantes das 

Organizações Representativas dos Trabalhadores, sendo a principal função do Conselho 

aprovar as propostas de ações formuladas pelos grupos temáticos. 

A Coordenação Executiva é composta por representantes dos segmentos do 

Conselho Deliberativo e tem como função gerenciar e acompanhar o desenvolvimento 

dos trabalhos temáticos, visando sua integração e apoio logístico. Também é sua função 

a elaboração de documentos consolidando os diversos diagnósticos e propostas dos 

grupos temáticos. Segundo artigo específico do regimento da Câmara, seu 

funcionamento “deverá ser norteado pela busca do consenso no processo decisório de 

todas suas instâncias” (CÂMARA REGIONAL DO GRANDE ABC, Regimento 

Interno, art. 14°). 

Entretanto, como a Câmara não tem personalidade jurídica, sendo somente 

um fórum de discussão, o Termo de Acordo de instalação assinado é um protocolo de 

intenções, sem validade legal para impor obrigações aos seus signatários. O objetivo, tal 

como registrado em seu Regimento Interno – é “formular, apoiar, acompanhar e 

mensurar ações para o desenvolvimento sustentável do Grande ABC”.  

Em função da Câmara houve uma grande aproximação com o governo 

estadual. Ao analisar a participação dos atores regionais durante o ano de 1997, Celso 

Daniel diz que havia engajamento do próprio governador e participação ativa de alguns 
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Secretários (de Ciência e Tecnologia e de Relações do Trabalho) e discreta de outros. 

Os parlamentares tinham atuação bem discreta, “salvo exceções”. Os trabalhadores 

estariam representados pelos sindicatos, inclusive os mais importantes da região 

(metalúrgicos e químicos). 

 

 

As prefeituras são a espinha dorsal da Câmara por meio do empenho 
dos próprios prefeitos e contando com a colaboração de grande 
número de dirigentes municipais nos grupos de trabalho [...] Já a 
participação dos empresários é bem mais descontinuada, 
possivelmente em função de dois fatores: a inexistência de 
organizações empresariais de cunho regional com a devida 
representatividade e histórica ausência dos tomadores de decisão das 
grandes empresas na vida do Grande ABC. (DANIEL, 1997, pp. 5-6). 

 

 

Era recorrente a busca pela ampliação da participação do Governo Estadual 

na Câmara. Atas de reunião do Conselho de Municípios do Consórcio mostram que 

constantemente e em diferentes períodos do ano, os prefeitos cobravam maior 

participação do governo estadual e a reafirmação do seu compromisso com a região. 

Também havia cobrança para maior compromisso dos prefeitos (COIMBRA, 2002). Na 

reunião de 11 de agosto de 1997, o Presidente do Consórcio, Celso Daniel, enfatizou 

“com preocupação” a importância da presença dos prefeitos nas reuniões da 

Coordenação Executiva, alertando que não há como encaminhar as prioridades da 

Câmara, os acordos e o planejamento estratégico sem discussão com os dirigentes 

municipais, e que, sem os acordos, a cobrança regional cairá sobre os mesmos, “o que 

significará total descrédito do Poder Executivo.” (Consórcio Intermunicipal do ABC, 

Relatório de Atividades, 1997). 

Ressalte-se que a importância do papel do ex-governador Mário Covas no 

processo de associação regional foi reconhecida por todos os entrevistados. “O Covas 

conseguiu enxergar com muita clareza esse movimento e mesmo que não tenha 

consolidado de maneira formal, ele consolidou na prática.” (Fausto Cesari, em 

entrevista a Abrucio & Soares). 

Em 1997 iniciam-se os trabalhos de elaboração das primeiras propostas de 

desenvolvimento econômico do ABC, que dariam origem aos acordos regionais. Os 

acordos são a forma de estabelecimento da execução das ações necessárias para o 

desenvolvimento, delimitando a atuação dos atores envolvidos, designando papéis, 
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recursos, etc. Na metodologia estabelecida na criação da Câmara, foram formados 

quatro grupos temáticos de trabalho com subgrupos aos quais caberia a tarefa de 

elaborar diagnósticos da situação e problemas regionais, propondo ações para sua 

solução. Os Grupos Temáticos eram: 

GT. 1 – Desenvolvimento Econômico e Emprego 

GT. 2 – Planejamento Urbano e de Meio Ambiente para o Desenvolvimento 

Sustentado 

GT. 3 – Desenvolvimento Social 

GT. 4 – Desenvolvimento Administrativos e Tributários 

O Relatório Final das Propostas, resultado das discussões do Seminário 

documentado pela Câmara do Grande ABC, apresenta trinta e uma prioridades de ação 

regional que deveriam se tornar acordos a serem avaliados e assinados pelo Conselho 

Deliberativo. No Relatório Final destacam-se, entre outras prioridades, a constituição da 

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, a constituição de um Núcleo 

de Marketing para empreender ações de mudança de imagem institucional da região e a 

implementação de um Plano Regional de Macro-Drenagem. As demais propostas 

diziam respeito a assuntos como qualificação profissional, ciclo cultural, constituição de 

um fundo de aval regional, entre outras. No entanto, nem todos os acordos foram 

viabilizados, em parte porque não houve real comprometimento dos atores envolvidos, 

em parte por falta de recursos financeiros. 

Mais três rodadas de acordos regionais foram realizadas pela Câmara. Em 

1998, os grupos de trabalho foram reorganizados e seus trabalhos deram origem à 

segunda rodada de acordos regionais, que foi marcada pela reestruturação dos Grupos 

de Trabalho e pelo monitoramento das implementações dos primeiros acordos. Esta 

rodada apresentou resultados ainda mais modestos, devido às disputas eleitorais para os 

Executivos e Legislativos estadual e federal. Além disso, houve pouco 

comprometimento dos atores locais (ABRUCIO & SOARES, 2001). Em 1999 a Câmara 

iniciou a elaboração do Planejamento Estratégico Regional, realizado por meio de 

grupos de trabalhos compostos por representantes das Prefeituras, Fórum da Cidadania 

e, em menor grau, do governo do estado. As ações do Planejamento foram agrupadas 

em sete eixos temáticos, chamados de Eixos Estruturantes – EE:  

EE 1 – Educação e Tecnologia 

EE 2 – Sustentabilidade das Áreas de Mananciais 

EE 3 – Acessibilidade e Infra-estrutura  
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EE 4 – Diversificação e Fortalecimento das Cadeias Produtivas 

EE 5 – Ambiente Urbano de Qualidade 

EE 6 – Identidade Regional e Estruturas Institucionais 

EE 7 – Inclusão Social 

Este foi o fundamento básico da cooperação intermunicipal no ABC. Os 

prefeitos conduziam as questões de seu maior interesse e o apoio dos demais prefeitos 

às suas bandeiras eram obtidos por meio da troca de apoio mútuo. Foi este o princípio 

que norteou a condução dos grupos por secretários municipais e os diferentes graus de 

participação das prefeituras nos grupos e subgrupos da Câmara (COIMBRA, 2002).  

O Planejamento não foi realizado na prática, pois não houve um 

engajamento maior dos atores do ABC. Jorge Hereda, assessor da presidência do 

Consórcio neste ano, ressalta que o Planejamento Estratégico não contempla ações para 

a cadeia automotiva porque não houve participação alguma do setor no processo. 

Notamos que, em todos os momentos da Câmara, a participação predominante vinha 

dos governos municipais. Mesmo num momento de acentuada participação popular, 

como o observado em 1997, a sustentação da Câmara vinha das prefeituras, que 

custeavam o Consórcio e cujos técnicos mantinham a agenda constante de reuniões dos 

grupos temáticos (COIMBRA, 2002). 

Em 2000, foram assinados mais 21 novos acordos e, posteriormente, uma 

nova rodada em novembro de 2001, data da posse do governador Geraldo Alckmin no 

Conselho Deliberativo, necessária após o falecimento do governador Mario Covas. No 

que se refere à gestão Alckmin nota-se a ausência do governador nas discussões dos 

problemas regionais do Grande ABC. Em várias das entrevistas realizadas neste ano de 

2004 verificam-se críticas à ausência do governo estadual. 

Jeroen Klink afirma que, num primeiro momento, Alckmin não percebeu a 

importância da Câmara. Depois o governo do estado voltou atrás, o que resultou numa 

série de acordos, entre eles uma zona industrial para o pólo de Capuava, implantação de 

Centro de Convenções e o Coletor-Tronco entre outros. Maria Inês Soares, Prefeita de 

Ribeirão Pires, alega que o consórcio assinou mais de cem acordos30 com o Estado, mas 

os recursos não vieram (ambos em entrevista realizada em 2004). Para a maioria dos 

entrevistados a presença do governo estadual na região tem sido menos perceptível. 

 

                                            
30 A título de exemplo estava inicialmente previsto a construção de 26 piscinões. 
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Foram assinados diversos acordos entre o governo do estado e o 
consórcio, acordos políticos, que dependem de emendas [...] 
Normalmente as emendas não são aprovadas, porque a bancada do 
governo [...] é interessante, o governador vai lá, assina acordos. A 
hora que apresentamos as emendas eles falam que são emendas 
pontuais. (Vanderlei Siraque, em entrevista realizada em agosto de 
2004). 
 
O Estado tem assento na Câmara Regional do Grande ABC. O Estado 
tem participado embora eu notei uma participação maior, quando era 
vice-prefeito, durante o período em que Covas governou o Estado de 
São Paulo. Covas, ele puxou mais a região do Grande ABC, ele foi o 
governador mais atuante. O Alckmin não deixou de dar atenção para a 
região, mas com menor ênfase do que o governador Mário Covas, 
com certeza. Nós temos diversas propostas que estão na mão do 
governador ainda não realizadas. (João Avamileno, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 
 
O governo do estado apóia, mas assiste de longe. Ele deveria ter uma 
participação mais efetiva [...] para a Agência de desenvolvimento não 
houve avanços. As tratativas que tentamos estabelecer com o governo 
do estado não avançaram. Nenhum desses projetos que eu elenquei o 
governo do estado participa ou apoiou. (Paulo Eugênio, em entrevista 
realizada em julho de 2004). 

 

 

Para Carlos Alberto Grana, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano 

do Sul e membro do Conselho Deliberativo da Câmara, a grande conquista da Câmara 

Regional foi o de evitar a guerra fiscal entre os municípios do ABC; criou-se uma 

política de equilíbrio de tributação (em entrevista a Abrucio e Soares, in: ABRUCIO; 

SOARES, 2001). Uma das críticas que se pode fazer ao funcionamento da Câmara é que 

na maior parte do tempo de seu funcionamento a participação predominante vinha dos 

governos municipais. Mesmo em momentos de acentuada participação popular, como o 

observado em 1997, a sustentação da Câmara vinha das prefeituras, que custeavam o 

Consórcio e cujos técnicos mantinham a agenda constante de reuniões dos grupos 

temáticos. Expõem-se, desta forma, algumas das fragilidades da experiência regional do 

ABC, que superou o “tradicional bairrismo municipal”31 mas ainda carece de 

instrumentos de ação efetivos. 

Durante a realização da 9ª Reunião do Conselho Deliberativo da Câmara do 

ABC, realizado em maio de 2002, forma assinados mais onze acordos com o governo 

do estado nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, apoio às micro e pequenas 

                                            
31 Segundo Cocco, 2001, p. 7. 
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empresas, saneamento ambiental e combate à violência. Em abril de 2004, o 

Governador Geraldo Alckmin reassumiu o compromisso de cumprir parte dos acordos 

que foram firmados junto à Câmara desde 1997. 

Outra importante conquista da região foi a prioridade dada ao trecho sul do 

Rodoanel (maior projeto do Governo do Estado de São Paulo), e a interligação das 

Rodovias Anchieta e Imigrantes. Isto foi conseguido junto ao então governador Mário 

Covas. Além disso, a região conseguiu estender em 9,4 km o trecho sul, a partir da 

intersecção com a Via Anchieta até a divisa entre Mauá e Ribeirão Pires, no Pólo 

Industrial de Sertãozinho32, bem como conseguiu que a obra se inicie por Mauá. Da 

mesma forma, foi dada prioridade à construção do tramo sul do Ferroanel. 

O Fórum, portanto, terminou por trazer um importantíssimo ator 

metropolitano ao jogo regional – o governo estadual. Contudo a maioria dos atores do 

Fórum nem se deu conta deste importante fato resultante de sua articulação, dando mais 

importância ao peso econômico da região (COIMBRA, 2002). Contudo, com o 

arrefecimento da participação do Governo Estadual, houve o retorno da postura 

municipalista autárquica. Com a recente mudança do Governo Federal em 2003 os 

conflitos se acentuaram, conforme veremos adiante. 

Por fim, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC foi a 

última instituição de cooperação regional montada neste processo, sendo uma das 

principais instâncias para que efetivamente se implementem as políticas regionais. A 

Agência foi o primeiro acordo da Câmara Regional, assinado em novembro de 1997. A 

idéia de criação da Agência surge dos Grupos de Trabalho da Câmara Regional, na 

preparação das propostas que seriam levadas ao Conselho Deliberativo no I Seminário 

Geral de Entidades, em julho de 1997, que elegeria as 31 prioridades regionais.  

Segundo o “Informativo Grande ABC”, editado pelo Consórcio 

Intermunicipal, nesse workshop, a Agência foi aprovada como a primeira de 31 

prioridades da Câmara e a partir disso se criou um grupo de trabalho, coordenado pelo 

então prefeito Celso Daniel (Informativo Grande ABC, Ano 1 – nº 1, maio/junho 1999). 

Na sua gênese a Agência contou com significativa participação de atores 

públicos e privados no debate regional, e teve suas funções dimensionadas num período 

de maior legitimidade social, mas este apoio não se verificou nos anos seguintes. Os 

conflitos aqui observados são, principalmente, os governamentais relacionados à adesão 

                                            
32 O custo estimado desta obra está em torno de 379 milhões de reais. 
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do governo estadual ou não como associado da Agência. O destaque é a ausência do 

Governo do Estado e, em menor grau, a falta de apoio de alguns municípios à idéia e 

entraves colocados pelo legislativo municipal de São Bernardo do Campo (COIMBRA, 

2002). 

Em relação à importância dada pelos atores, destaca-se o peso da 

participação do governo municipal de Santo André, com o empenho do prefeito Celso 

Daniel, que exercia a Presidência do Consórcio em 1997 e coordenou o grupo de 

trabalho de implantação da Agência e o papel do ex-governador Mário Covas, conforme 

relatado por todos os entrevistados. 

Um conflito revelado no período foi deflagrado pelo editor da revista 

regional Livre Mercado, Daniel Lima, que acusava a Agência de atender apenas a 

interesses acadêmicos com suas pesquisas33 e omitir a verdadeira gravidade da crise 

econômica do ABC. As críticas surtiram efeito e provocaram mudanças nas pesquisas, 

além de ocasionar alterações no quadro de colaboradores da Agência. 

Segundo o Secretário Executivo, Paulo Eugênio, o grande desafio da 

Agência de Desenvolvimento hoje é a sua sustentabilidade financeira34 e a grande 

vantagem é o fato de ela ser mista (público-privada)35 e também pelo fato de não 

discutir infraestrutura, enquanto as agências da RMC e da RMBS discutem. No ABC 

isso é função da Câmara (que agora tem a participação do Governo Federal) e do 

Consórcio Intermunicipal. A participação da iniciativa privada na agência garante, 

segundo Paulo Eugênio, a continuidade, diferente do consórcio que teve um período de 

baixa por culpa da postura dos prefeitos, já que “existe prefeitura que aposta mais, e 

prefeitura que aposta menos. As que apostam mais, inclusive disponibilizam 

funcionários para trabalhar na agência.” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Alguns autores como Giuseppe Cocco (2001), consideravam os resultados 

da Agência ainda pouco significativos, tendo gasto a quase totalidade de seus parcos 

recursos na produção de informações e dados econômicos, e que foi objeto de críticas 

por parte de diferentes atores, com impacto direto na legitimidade e no fortalecimento 

                                            
33 Segundo os atores da agência, as pesquisas tinham como foco primeiro entender a região, para embasar 
outros projetos. 
34 O orçamento hoje está em torno de R$ 30.000,00, considerado insuficiente para as necessidades da 
agência. Ademais, conta, além dos diretores, com apenas quatro funcionários e dois estagiários, sendo um 
funcionário da Prefeitura de Santo André e outro da Prefeitura de Mauá. 
35 No caso dos piscinões, por exemplo, muitos foram construídos em terrenos particulares, sem 
custo nenhum para as prefeituras.  
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da Agência. De fato, naquela ocasião, em termos das ações e projetos do período, não 

são observados resultados de grande relevância. Há a continuidade das pesquisas – 

incluindo as contratadas no período anterior com recursos internacionais – a 

implantação de duas incubadoras e um projeto de levantamento das vocações 

municipais. 

No entanto, a atual gestão (2004) da agência, o assessor de negócio da 

Petroquímica União, empresário Jorge Rosa, propôs quatro áreas de atuação e criou um 

plano de ação voltado mais para o apoio e fomento de empreendedores e qualificação 

profissional e menos para pesquisa regional, que agora, está sendo feita através de 

acordo com as universidades. Uma importante conquista da instituição foi a 

implantação, em julho de 2003, de um posto avançado do BNDES dentro da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, com o intuito de financiar pequenas e 

médias empresas. Além disso, a Agência conseguiu junto ao Sebrae recursos no valor 

de 3,5 milhões de reais para a implantação dos Arranjos Produtivos Locais36 (APLs), 

também com o objetivo de fortalecer as pequenas e médias empresas da região. 

Também há projetos de incubadoras de empresas em Santo André, São Bernardo, 

Diadema e Maná. Este novo impulso da Agência conta com o forte apoio do mais novo 

membro da Câmara Regional, ou seja, o Governo Federal, e tem reflexos diretos na 

relação com o governo estadual. 

 

 

E na área de trabalho e qualificação profissional (que não existia antes 
e foi criada neste planejamento estratégico) temos trabalhado o PNQ 
(Plano Nacional de Qualificação) que agora permite que municípios 
consorciados apresentem seu projeto direto ao Governo Federal e não 
mais através da Secretaria Estadual de Relações do Trabalho. (Paulo 
Eugênio, em entrevista realizada em agosto de 2004, grifo nosso). 

 

 

Retomando a história das instituições regionais, verificamos que a segunda 

metade desse período é iniciada com o choque do assassinato do prefeito de Santo 

André e Diretor Geral da Agência, Celso Daniel, que, pela sua importância para a 

questão regional no ABC, marca uma importante inflexão da história da Agência. 

                                            
36 Os APLs são uma espécie de associação de segmentos da sociedade voltada para o desenvolvimento 
econômico e social de uma cidade ou de uma região. 
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Em setembro de 1997, o Diário do Grande ABC divulga uma primeira 

minuta do acordo da Agência produzida pelo GT. A grande diferença em relação ao 

acordo efetivamente assinado era a participação do governo estadual. Segundo a 

reportagem, 50% da Agência seriam compostos e custeados pelas prefeituras municipais 

associadas e 50% pelo “Governo do Estado, trabalhadores por meio dos sindicatos e 

empresariado – indústria, comércio e serviços” (Diário do Grande ABC, 21/9/97). 

A mesma reportagem expõe a desarticulação entre o Grupo de Trabalho da 

Agência e o governo estadual, através de declarações opostas dadas pelo Secretário de 

Ciência e Tecnologia, Emerson Kapaz, e por Miriam Belchior (Secretária Municipal de 

Administração de Santo André), nas quais Kapaz afirma que o “Estado não deve 

contribuir” e Miriam Belchior afirma que o Governo do Estado seria um dos associados. 

Os comentários deixam claro que o Governo do Estado de SP não participava sequer 

das discussões da criação da Agência. 

Foi previsto que o custeio e o custo de implantação seriam compartilhados 

entre os associados na seguinte proporção: 49% para o Consórcio Intermunicipal das 

Bacias Billings e Tamanduateí e 51% divididos em partes iguais entre os signatários 

entre os agentes associados. Os signatários eram, além do Consórcio Intermunicipal, as 

Associações Comerciais e Industriais dos sete municípios da região, Ciesp’s, o Sebrae, 

os Sindicatos de Trabalhadores e empresas do Pólo Petroquímico do ABC. O custeio 

mensal previsto foi de R$ 30 mil. O voto na Assembléia Geral e a composição da 

Diretoria seriam proporcionais à contribuição de cada entidade.  

Os próximos passos para a criação da Agência foram estabelecidos no 

cronograma de implantação exposto no acordo, pretendendo-se ter estatuto pronto e as 

leis de autorização dos governos locais a se associarem aprovadas nas Câmaras 

Municipais antes do fim do ano de 1997. No entanto, não se conseguiu cumprir nem a 

primeira etapa, pois todos os passos dependiam da aprovação e participação do grupo de 

trabalho da Agência e dos associados signatários do acordo. Assim, entre assinatura do 

acordo e a criação da Agência passaram-se quase 12 meses, muito além do prazo de um 

mês estabelecido no cronograma do Acordo. 

Para Coimbra (2002), em geral, os atores regionais manifestavam grande 

otimismo em relação à criação da Agência. Assim, restaram apenas dois pontos de 

conflito governamental nesse primeiro período: o primeiro é a não adesão do Governo 

Estadual; o outro foi representado pelo episódio da aprovação das leis autorizando a 

participação dos executivos municipais na Agência, no qual São Caetano do Sul 
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apresentou comportamento de municipalismo autárquico, e o Legislativo Municipal de 

São Bernardo do Campo manifestou resistências. 

A usual falta de participação do Governo do Estado levava atores regionais 

a desconfianças quanto à continuidade política de seu comprometimento com a região. 

Nesse sentido, o Editorial do Diário do Grande ABC de 23/09/97 aponta como 

vantagem da Agência a possibilidade de se “precaver contra um hipotético 

esvaziamento da Câmara Regional em conseqüência de mudanças de atitude do 

Governo Estadual em relação ao Grande ABC”, e afirma que “nesta hipótese, a 

estrutura idealizada para a Agência poderia assegurar a continuidade dos trabalhos de 

revitalização econômica regional, independente do governo do Estado, qualquer que 

seja ele”. Opinião similar sobre o engajamento do Executivo Estadual foi relatada por 

Fausto Cestari, no mesmo jornal, em abril, quando declarou que os empresários dariam 

continuidade à Câmara, independentemente de mudanças no comando das prefeituras 

(Diário do Grande ABC, 16/04/97).  

A participação do Governo do Estado na Agência era dada como certa nos 

primeiros meses de elaboração do acordo. Por fim, o Governo do Estado não aderiu, 

alegando, por meio de declarações do Secretário de Ciência e Tecnologia, Emerson 

Kapaz, que sua participação na Câmara garante a atuação do Governo do Estado no 

desenvolvimento da região. Apesar de não ter se constituído em um ponto de conflito, o 

setor automotivo não concordou em participar da Agência em nenhum dos momentos 

em que foi convidado. Para o Deputado Vanderlei Siraque “o setor automobilístico e de 

autopeças é fundamental para a região, mas não depende muito dela para permanecer; 

ele trabalha muito junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Governo Federal. Eles 

trabalham de fora para dentro da região.” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Neste episódio do setor automobilístico é preciso uma reflexão. Como 

sabemos, o ABC é uma região muito mobilizada politicamente, que gerou e tem gerado 

grandes lideranças políticas. É também uma região que concentra importantes cadeias 

produtivas, como a automobilística e o pólo petroquímico, o que do ponto de vista de 

articulação sócio-econômica gera uma dificuldade, porque, politicamente, as grandes 

lideranças empresariais têm visão estratégica e procuram articular diretamente com a 

esfera federal e estadual. Este fator, para a RMSP como um todo, do ponto de vista da 

mobilização local, gera uma dificuldade. Por exemplo, a cadeia automotiva que havia se 

afastado da Câmara Regional do ABC, depois da maxi desvalorização em 1999, voltou 
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em 2004 a se aproximar das instâncias regionais, enquanto o setor petroquímico 

permaneceu. Para Jeroen Klink, 

 

 

Somente agora com os problemas que ocorreram no final de 2003, 
com ameaças de demissão em massa, a cadeia automotiva se 
aproximou das instâncias regionais, muito mais em função de uma 
ameaça, de uma radicalização dos conflitos trabalhistas. Não foi uma 
coisa pró-ativa, mas uma coisa reativa. O pólo petroquímico comprou 
a idéia da articulação regional, a indústria automotiva não. Por quê? 
Minha hipótese é que o pólo petroquímico está muito consciente que 
para obter autorização legislativa para expansão é preciso articulação 
local para fazer pressão com a bancada da Assembléia Estadual. (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Ainda pode-se dizer que, atualmente, com o novo Governo Federal, é mais 

interessante para o pólo petroquímico se aproximar dos prefeitos e da Assembléia 

Estadual para criar uma ponte com o Governo Federal; enquanto a indústria automotiva 

já tem uma porta estabelecida desde a década de 90 com a esfera federal. 

Em relação ao segundo conflito acima mencionado, ele se deu porque, para 

a adesão das prefeituras à Agência, era necessária a autorização dos legislativos 

municipais. Como não deveria haver diferença na participação dos municípios, as sete 

leis deveriam ser aprovadas com igual teor. Desta forma, o coordenador do grupo da 

Agência, Celso Daniel, apresentou uma minuta de projeto de lei elaborado pela 

assessoria jurídica do município de Santo André com base no acordo assinado na 

Câmara e a encaminhou aos prefeitos, para que fizessem uma primeira discussão, antes 

que ela fosse debatida com os demais associados. 

Inicialmente, a única Prefeitura a manifestar oposição foi a de São Caetano 

do Sul. Porém, o prefeito Luiz Tortorello após reunião do Conselho de Municípios 

muda de opinião e retira sua oposição ao projeto. O então Presidente do Consórcio, 

Maurício Soares, esclareceu que o custeio seria pago pelo Consórcio, sem nenhum 

acréscimo à cota atual paga pelo município. Ainda assim, Tortorello manifesta não 

acreditar na viabilidade da Agência pela falta de recursos disponíveis, citando que uma 

campanha para reverter a imagem da região teria alto custo. Na ocasião, o prefeito de 

São Caetano reitera que não colocará mais recursos nas instituições regionais, além dos 

já destinados ao Consórcio (Consórcio Intermunicipal, Relatório de Atividades, 1998). 
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A maioria dos atores regionais entrevistados acredita que hoje as instâncias 

regionais se consolidaram e 

 

 

Independente do partido político, o consórcio, a agência são figuras 
consagradas. Mesmo um prefeito como o Tortorello, de São Caetano 
do Sul, que sempre critica, ele gosta de se reunir. O desafio agora é 
criar algo mais, dar um salto de qualidade não ficar naquele patamar, 
num arranjo involuntário, mas ainda frágil, criar um arranjo que 
consiga captar oportunidades. (Jeroen Klink, em entrevista realizada 
em agosto de 2004).  

 

 

Contudo, a única Câmara Municipal a inserir modificações no formato de lei 

sugerido foi a de São Bernardo do Campo. Os vereadores do município atrasaram a 

aprovação da lei argumentando a necessidade de discutir mais profundamente a questão 

do financiamento. Na verdade, ocorreu um conflito entre os legislativos municipais e o 

Consócio, em 1997, quando os Presidentes das Câmaras solicitaram ao Consórcio sua 

representação no Conselho de Municípios, que foi negada. Disso resultou a objeção da 

Câmara de São Bernardo do Campo a alguns pontos da lei que autorizava a adesão do 

Município à Agência (COIMBRA, 2002).  

O principal impasse nesse primeiro período relacionava a Agência e o 

Consórcio Intermunicipal no tocante à decisão de como sua estrutura – já montada – 

daria apoio às atividades da Agência. O conflito, de certa forma velado, manifestou-se 

na escolha entre localizar a sede da Agência junto ou separado do Consórcio. 

Inicialmente, a decisão era que “a Agência funcionará no Consórcio para 

diminuir custos administrativos e de infra-estrutura” (Diário do Grande ABC, 24/9/97). 

Um ano depois, em setembro de 1998, pouco antes de sua criação, a Agência 

continuava destinada a funcionar junto ao Consórcio, segundo registro das atas de 

reuniões do Conselho do Consórcio (Consórcio Intermunicipal, Relatório de Atividades, 

1998). 

Contudo, na primeira reunião do Conselho de Municípios após a criação da 

Agência, o prefeito de São Bernardo do Campo, Maurício Soares, questionou qual seria 

a melhor solução. A argumentação era que a união reduzia custos, porém que a sede do 

Consórcio não possuía espaço suficiente, devido às atividades da Câmara. Nessa 

reunião, um assessor do Consórcio afirmou que a adoção de sedes separadas evitaria a 
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usual confusão de papéis entre as instituições regionais (Consórcio Intermunicipal, 

Relatório de Atividades, 1998).  

Desta forma, desde os primeiros passos da Agência havia uma resistência da 

burocracia do Consórcio à execução de atividades comuns, o que levou ao 

estabelecimento de uma cultura de falta de colaboração entre as burocracias internas das 

duas instituições. Isto parece ser verdadeiro ainda hoje: “Eu diria que o relacionamento 

entre as pessoas é bom [...], mas eu percebo que o consórcio se sente meio que dono do 

pedaço.” (Paulo Eugênio, da Agência de Desenvolvimento, em entrevista realizada em 

agosto de 2004). 

Quando o prefeito Celso Daniel verificou que não obteria aprovação dos 

demais prefeitos para adquirir um imóvel, começou a estudar a possibilidade de ceder 

um próprio municipal para abrigar as instituições. Mas não há discussão no Consórcio, 

em parte porque no ano de 2000 vários prefeitos se licenciaram para concorrer à 

reeleição. A decisão de união das sedes foi tomada na reunião do Conselho de fevereiro 

de 2001, com aprovação dos prefeitos, após o prefeito Celso Daniel declarar que a 

Prefeitura de Santo André cederia edifício para abrigar as sedes. Na ocasião, Celso 

Daniel “manifestou a importância em haver, primeiro, uma predisposição clara sobre a 

constituição de uma sede própria, considerando que em outras oportunidades o assunto 

não avançou, destacando que apenas o prefeito Luiz Tortorello se posicionou contra”. 

Segundo ele, a predisposição era ainda mais necessária, pois o Consórcio deveria arcar 

com os custos de reforma, dada a degradação do edifício (Consórcio Intermunicipal, 

Relatório de Atividades, 2001). 

O resultado desse conflito foi que, além de contribuir para o isolamento de 

Santo André na Agência, propiciou o surgimento de uma situação de ausência de 

cooperação entre os funcionários das duas instituições (Consórcio e Agência), o que 

gerou um paradoxo no qual duas organizações destinadas a fomentar a cooperação 

regional não foram solidárias entre si e não conseguiram formar uma rede interna para 

potencializar suas ações. O impacto nas atividades da Agência foi grande, visto que 

estava em seus primórdios e sofria (como ainda sofre) de uma carência de recursos 

maior que o Consórcio Intermunicipal. A união das sedes em 2002 não resolveu o 

problema de falta de cooperação nascido no impasse de 1998. 

A concepção da Agência sem recursos para realizar seus projetos, 

condicionando seu financiamento a novos acordos entre os atores regionais, teve seus 

efeitos explicitados já nos primeiros passos da Agência, quando começam a ser notadas 
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as fragilidades operacionais derivadas da escassez de recursos. Os projetos de pesquisa 

de marketing e de formação do Banco de Dados ficaram sem recursos. A contratação de 

pessoal técnico foi prejudicada pelos baixos salários da Agência, que não possuía fontes 

financeiras suficientes nem para seu custeio. 

Desse modo, para o andamento das ações, o Diretor Geral Celso Daniel 

colocou seu empenho pessoal e destinou recursos humanos da Prefeitura de Santo 

André para realizar as atividades da Agência. Nem as demais prefeituras nem os outros 

associados colocaram recursos extras ou cederam pessoal técnico para trabalhar na 

Agência. Esse esforço isolado de Santo André na Agência teve a vantagem de manter a 

instituição ativa, embora com resultados modestos.  

Num primeiro momento, havia muita indefinição sobre quais seriam as 

propostas de fomento empresarial para a Agência. A criação do Fundo de 

Desenvolvimento Regional para apoio e fomento, constante no acordo e estatuto da 

Agência, foi debatida nas reuniões de diretoria com inúmeras sugestões dos diretores 

sobre seu formato, mas nunca foi efetivada nenhuma ação prática a respeito. 

Uma das principais realizações da Agência em relação ao objetivo de apoio 

e fomento foi a implantação de duas incubadoras de empresas. A primeira foi 

inaugurada em Mauá em dezembro de 2001 e a segunda foi instalada em Santo André 

em setembro de 2002. Entretanto, a idéia do projeto surgiu em abril de 1999, por 

sugestão do representante do Ciesp, e foi abraçada pelo Sebrae, maior parceiro na 

execução da atividade. 

O assassinato do prefeito de Santo André e Diretor Geral da Agência, Celso 

Daniel, ocasionou a ausência súbita de uma liderança que tanto atuou em prol da 

articulação regional e na criação, desenvolvimento e fortalecimento da Agência e 

propiciou um reordenamento das forças políticas. Após sua morte, os atores regionais 

reconhecem publicamente sua liderança e empenho, bem como, num primeiro 

momento, questiona-se a continuidade da instituição sem a sua atuação. 

 A Direção Geral da Agência continuou com Santo André. Quando o Vice 

João Avamileno assume como prefeito, é também conduzido por unanimidade ao cargo 

de Diretor Geral da Agência. Mesmo assim, a Agência tem fraca atuação em 2002. 

Várias reuniões de diretoria foram canceladas ao longo do ano, assim como todas as 

reuniões e trabalhos do começo do ano seguinte. 

Anteriormente ao assassinato do prefeito de Santo André, os conflitos 

principais observados foram os que relacionaram os setores público e privado. Porém, o 
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municipalismo autárquico ainda imperava, pois Celso Daniel foi o negociador único do 

setor público frente às organizações privadas no conflito que culminou com alterações 

da composição dos associados e em mudanças na estrutura e funcionamento da 

Agência. Tal conflito municipal só ficou exposto no momento de revisão da 

participação do Consórcio Intermunicipal na Agência, por ocasião da adesão do novo 

sócio, quando o município de São Caetano recusou a vaga de Diretor da Agência 

oferecida pelos demais prefeitos. 

Empresários locais, destacadamente o Vice-Presidente do Ciesp de Santo 

André, Fausto Cestari, acusavam a gestão de Celso Daniel de responsável pela falta de 

resultados concretos da instituição, caracterizando-a como de cunho excessivamente 

público, sem as necessárias estratégias ágeis de gestão empresarial, segundo ele, 

necessárias para gerir a Agência. 

Contudo, Celso Daniel acreditava na necessidade de continuidade dos 

projetos e, nesse momento, busca e obtém apoio dos demais prefeitos da região para sua 

reeleição. O Conselho de Municípios referendou o nome de Celso Daniel como 

candidato à reeleição para Diretor Geral da Agência em 29 de janeiro de 2001, optando 

também por manter a representação de Diretores do Consórcio na Agência. (Consórcio 

Intermunicipal, Relatório de Atividades, 2001, Ata da reunião de 29/1/2001). 

Em seguida às eleições houve um novo momento de diálogo entre o setor 

privado e a Diretoria Geral da Agência, no qual os representantes empresariais 

afirmaram o desejo de aumentar sua participação na instituição. Paradoxalmente, a 

manifestação dessa intenção ocorreu com intensa troca de acusações na imprensa, em 

que representantes das Associações Comerciais e Industriais (ACI’s) e os Ciesp’s 

acusavam o Diretor Geral Celso Daniel pessoalmente pela falta de resultados, e este, por 

sua vez, acusava as instituições empresariais de ausentes na Agência, ao mesmo tempo 

em que buscava divulgar as poucas ações efetuadas. Por fim, os Ciesp´s acabaram se 

retirando da Agência, juntamente com alguns sindicatos. 

 

Conclusão 

 

A união de diferentes atores do ABC constitui uma experiência inovadora, 

única em âmbito nacional, como identificaram diversos autores (ABRUCIO & 

SOARES, 2001; KLINK, 2001; COCCO; 2001; CRUZ, 2001; MELO, 2001). O maior 

resultado das instituições regionais é exatamente sua existência. 
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Giuseppe Cocco, em trabalho de análise sobre a Agência, constatou: 

 

 

A constituição da Agência de Desenvolvimento representou uma 
primeira e contundente reposta a este desafio (de transformar o projeto 
regional em ação regional). Municípios da região, Consórcio 
Intermunicipal, Câmara do Grande ABC e o Fórum da Cidadania iam 
enfim dispor de um instrumento conseqüentemente destinado a 
operacionalizar as prioridades indicadas por este tecido institucional 
regional e, ao mesmo tempo, lançar mão de uma ação abrangente de 
desenvolvimento cujo escopo seria imediatamente regional. (COCCO, 
2001, p. 4). 

 

 

Ou seja, idealmente, a região do ABC teria um instrumento que faltava à 

região metropolitana, com condições – pelo seu modelo – de captar e operar um fundo 

de recursos aportados diretamente, aplicando recursos em projetos cujo escopo seria 

determinado conjuntamente pelo poder público e sociedade do ABC (COIMBRA, 

2002). 

No entanto, até o final de 2002, a Agência não apresentou resultados 

concretos. Tal como resumido por Cocco (2001), que define a Agência como o elo 

empresarial das instituições regionais: 

 

 

A região do Grande ABC alcançou a meta de ter produzido um vasto e 
complexo tecido institucional regional e uma agenda particularmente 
elaborada (constituindo-se numa experiência única e inovadora no 
nível nacional), por outro lado, o projeto regional (sua agenda) precisa 
se confirmar passando à ação regional. (COCCO, 2001, p. 2, grifo do 
autor). 

 

 

Assim, o primeiro e mais importante resultado da Agência é a sua 

institucionalização. A Agência é um resultado de um processo de agregação dos atores 

regionais em torno da crise econômica, formalmente comprometidos com o 

desenvolvimento regional. 

Foi em um momento de amadurecimento do diálogo regional que surgiu a 

Agência. A mobilização ocorreu principalmente pela necessidade de reversão da 

imagem da região, muito motivada também, segundo Cocco (2001), pela guerra fiscal, 

no momento em que os prefeitos do ABC se viam sem condições de doar terrenos ou 
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conceder grandes incentivos fiscais, dada a crise que atingia também o setor público. O 

marketing regional, idealmente operacionalizado pela Agência, foi uma contraposição à 

guerra fiscal, uma forma de divulgar vantagens outras que substituiriam as fiscais. 

A crise que inviabilizava investimentos para marketing e outros projetos 

motivou o formato de agência, pois permitia a obtenção de empréstimos (a fundo 

perdido ou não), diferentemente do Consórcio, que legalmente não pode receber esse 

tipo de recurso. A existência de articulação anterior à criação da Agência para obter 

recursos do BID é um indicativo claro do modelo no qual possivelmente a Agência seria 

o instrumento para obter financiamentos. A esse respeito, o caso do financiamento do 

BID denota a falta de coordenação intergovernametal entre o Grande ABC e o 

Executivo Paulista. 

 

 

O governo do estado neste momento está negociando um projeto com 
o BID de 10 milhões de dólares para aplicar no Estado de São Paulo e 
desenvolver vários arranjos produtivos. E como nós já tínhamos a uns 
sete meses atrás ido lá (no BID), falado do projeto que a gente ia 
desenvolver aqui – e esta informação nós tivemos do BID, o 
representante do BID disse que estavam preocupados com o governo 
do estado. Eles estão dizendo que vão aplicar no ABC e nós não 
queremos duplicar recursos. Então agora nós estamos agendando uma 
reunião com o Andrea Calabi para esclarecer isso [...] e isto mostra 
que ele está trabalhando distante daqui. (Paulo Eugênio, da Agência, 
em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Havia uma preocupação dos atores representativos da sociedade com a 

continuidade das instituições após mudanças de governo. O Diário do Grande ABC, 

quando da divulgação do projeto de acordo da Agência, assim publica em seu Editorial 

de 23/09/97: “a perspectiva de o Grande ABC contar com uma entidade sólida o 

bastante para sobreviver às variações do ambiente político-partidário é, sem dúvida, 

promissora”. Ou seja, os atores privados sabiam que havia uma dependência de 

características daquele mandato, visto a experiência anterior de 1993 a 1996, e 

buscavam sustentação das instituições. Segundo o entendimento exposto, a Agência 

proporcionaria continuidade à própria Câmara. 

Contudo, a Agência se afastou da posição de braço executivo da Câmara. 

Seu ex-Secretário Executivo afirmou em entrevista que, apesar da integração, a Agência 
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é autônoma: “a Agência não tem subordinação direta ao Consórcio e também não tem à 

Câmara” (José Carlos Paim, em entrevista a Abrucio & Soares, realizada em 2000). 

Duas declarações exemplificam as divergências de papéis na concepção dos 

atores: Daniel Lima afirma que a Agência “trabalha dando apoio à Câmara Regional, 

mas tem sua autonomia também e nem sempre as ações da Agência estão no mesmo 

fluxo da Câmara [...] e, muitas vezes, também no caso da PAEP. Essa pesquisa não tem 

tido a necessária conexão com as ações da Câmara”. Carlos Augusto César (Cafu) 

entende que o “Consórcio é o executor, pois o poder executivo está ali. O papel da 

Agência seria dar o suporte às ações, com pesquisa” (ambos em entrevista a Abrucio & 

Soares, realizadas em 2000). 

A ausência do Governo Estadual na Agência é um ponto que torna mais 

difícil equacionar a dúbia relação entre as duas instituições. Um importantíssimo 

membro da Câmara não é parte das discussões e ações da Agência. O setor automotivo 

também não participa, mas este se mantém ausente de todas as discussões regionais 

desde 1997.  

Finalmente, o papel do prefeito de Santo André e primeiro Diretor Geral da 

Agência, Celso Daniel, na formação da instituição é amplamente reconhecido. A 

Agência é fruto da liderança do Celso Daniel, ou, nas palavras de Vanderlei Siraque, 

“Primeiro, Celso Daniel conseguia formar consenso. Segundo, ele tinha vontade 

política, ele tinha entusiasmo pela questão. Terceiro, ele tinha competência, ele 

estudou.” (entrevista realizada em agosto de 2004). 

O esforço de Celso Daniel não foi verificado apenas na formação da 

Agência. Sua atuação foi emblemática também nos momentos cruciais do processo 

regional do ABC – Celso Daniel foi o Presidente do Consórcio Intermunicipal nos seus 

dois primeiros anos, 1991 e 1992. Também o presidiu em 1997, ano da retomada da 

articulação com participação da sociedade. Jorge Hereda resume bem o pensamento: 

 

 

Se você pegar a história de como se formou o Consórcio e tal, ele 
(Celso) é, sem dúvida, o maior entusiasta dessa questão aqui no ABC 
e todo mundo reconhece isso. Acho que hoje ele tem uma participação 
importantíssima, mas os outros já estão incorporados. A qualidade é 
que, além de prefeito, o Celso, tecnicamente acredita nisso e produz 
intelectualmente com mais afinco. Mas não tenha dúvidas de que o 
Celso é um dos grandes responsáveis por isso, e, com certeza, não 
faria sozinho, acho que ele mesmo se coloca de um jeito que aglutina 
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e faz isso muito bem. (Jorge Hereda, em entrevista a Abrucio & 
Soares, 2000). 

 

 

A liderança do Celso Daniel, por outro lado, o fez alvo das críticas do setor 

privado, relatadas no terceiro período de análise. Uma das acusações era que seu 

empenho fez da Agência seu “feudo” e desestimulou a participação de demais atores. 

Em março de 2001, Fausto Cestari declara, em entrevista ao Diário do Grande ABC: 

 

 

[...] a responsabilidade pelo insucesso da Agência é do prefeito Celso 
Daniel e de seu conselho de Diretores. A meu ver, Celso Daniel é um 
bom administrador público, mas que não tem vocação para a ação 
empresarial. (Fausto Cestari in “Agência de Desenvolvimento está nas 
mãos erradas”, 18/03/2001). 

 

 

Outros entrevistados creditavam à falta de sucesso exatamente ao excesso de 

peso colocado na Agência pela municipalidade de Santo André, ou seja, alegavam que 

todos os diretores, funcionários eram de Santo André e que a maioria das ações eram 

suportadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santo André. Além 

disso, todas as reuniões de diretoria eram realizadas só na Agência, que fica em Santo 

André. 

Para Coimbra (2002) os melhores resultados da Agência surgem da 

produção de informações socioeconômicas regionais. Excluindo essas ações, em geral, 

os resultados mais efetivos saíram de projetos que dependiam menos de sinergias 

intermunicipais, como as incubadoras e o Levantamento do Potencial econômico dos 

municípios. 

Também houve parcialmente um bom andamento dos projetos financiados 

por recursos das Agências internacionais, como os projetos do BID e HABITAT. A 

razão foi o empenho de equipe da Prefeitura de Santo André. Fora esses, as demais 

ações da Agência representavam atividades periféricas, sem impacto, como o apoio a 

seminários, a promoção de debates e a participação em pesquisas isoladas. Isto mudou 

com a vitória do PT nas eleições de 2002, conforme veremos adiante. 

A atração de investimentos é difícil, segundo atores regionais, devido à 

competição entre secretarias de desenvolvimento econômico dos municípios. Elas não 
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apóiam a Agência na realização dessa atividade – que deveria ser central na Agência, de 

acordo com o propósito de sua formação. Assim, não se tinha exemplo de investimento 

atraído pela Agência. O fundo de desenvolvimento regional previsto em seus estatutos 

nunca teve nenhuma ação para sua constituição. 

Jorge Hereda, defensor da constituição de um fundo de desenvolvimento 

regional, acredita que: 

 

 

A Agência deveria ter um orçamento maior para ter condições de fazer 
os trabalhos de uma maneira um pouco mais independente. Ela tem 
um orçamento pequeno, então depende sempre do Consórcio autorizar 
algum estudo, ou de algum financiamento que alguém batalha. Ela 
precisava ter, assim como o Consórcio, um corpo técnico maior e mais 
recursos. (Jorge Hereda, em entrevista realizada em 2000). 

 

 

Antonio José Monte corrobora:  

 

 

Com a remuneração oferecida atualmente, não há como contratar 
capital humano para a Agência. A Agência é como uma empresa de 
serviços, seu capital não é imobilizado, é o capital humano, e esse só 
vai ser conseguido se a Agência tiver maior representatividade e 
maiores recursos que seu orçamento pequeno. [...] A Agência tem um 
orçamento muito pequeno para a grandeza do ABC. (Antonio Monte, 
em entrevista realizada em fevereiro de 2003). 
 

 

Ou, segundo Celso Daniel: 

 

[...] Eu creio que há limites institucionais porque, tanto a Agência 
quanto o Consórcio, têm quadros insuficientes para poder dar 
dinâmica própria às questões regionais, e há sempre movimentos 
contrários de algumas prefeituras às ampliações dessas estruturas, e 
principalmente limites de recursos. (em entrevista realizada em 2000). 

 

 

Ou seja, sem recursos para contratar um quadro técnico que dê conta dos 

projetos e ações, a Agência é centrada na capacidade de os atores regionais promoverem 

o desenvolvimento, por esforço próprio, tornando-se fragilmente dependente da 

existência de lideranças políticas que se comprometam voluntariamente. Além disso, 



 134

Renato Maués alega que houve também desgaste com a saída dos Ciesp’s (em entrevista 

realizada em 2004). 

Daniel Lima (2001) é um crítico contundente do processo de regionalização 

do ABC. Alega que a região não é tão privilegiada como se propaga e que “o Grande 

ABC viveu nos últimos cinco anos, e continua vivendo, os piores momentos de sua 

história, em todos os tempos” (LIMA, 2001, p. 210). 

Para reforçar sua argumentação alega que a região perdeu 40% da 

arrecadação com o ICMS, e seguidamente vem perdendo investimentos e potencial de 

consumo. Uma das principais causas deste processo de empobrecimento regional deve-

se ao tipo de industrialização adotado no Grande ABC, ou seja, o modelo centralizador 

baseado inicialmente no pólo petroquímico e, posteriormente, concentrado nas grandes 

montadores de veículos e indústrias de autopeças. Desta forma, houve uma ocupação 

desordenada da região, sem nenhum critério de complementaridade. Finalmente, veio a 

crise e o segundo momento, marcado pela chegada dos grandes conglomerados 

comerciais, o que acabou prejudicando os pequenos comerciantes. 

Para Daniel Lima existem instâncias demais, havendo ainda uma 

sobreposição Consórcio e Câmara. Segundo ele, seriam pouco sinérgicas; a Câmara é 

informal e está assentada sobre o consórcio. A sede é a mesma, os funcionários são os 

mesmos. Tanto um como outro não têm recursos – no Consórcio pela ausência do 

governo do estado e na Câmara devido à informalidade. Já a agência teria a função de 

apoiar a Câmara, mas nem sempre suas ações coincidem com o fluxo de decisões da 

Câmara. “O maior desafio é exatamente esse, dessas instituições fundirem-se numa só, 

com arcabouço legal, dentro de uma configuração melhor que a federal e se adequando 

a realidade da Baixada Santista e de Campinas” (em entrevista a Abrucio & Soares). 

Quanto ao aspecto político-institucional, segundo Daniel Lima, “vivemos a 

fragmentação dos Poderes Públicos, expressa claramente na edição da última lei de 

incentivos seletivos, que na verdade é uma guerra fiscal” (LIMA, 2001, p. 212). Por 

outro lado, o modelo eleitoral é municipalista e se contrapõe a uma visão metropolitana 

regional, pois a visão da comunidade ainda é regional. Além disso, para o editor da 

revista Livre Mercado, embora a região tenha muito mais características de metrópole 

que a RMBS ou a RMC - pois lá as instâncias se interagem com menos intensidade do 

que no ABC - esta fragmentação política é “um dos grandes males do ABC, porque essa 

região tem uma fragilidade muito grande no aspecto político. Nós não temos nenhuma 
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capacidade de convencimento na esfera estadual, e também na esfera federal.” (em 

entrevista a Abrucio & Soares). 

Para a prefeita Maria Inês “hoje o consórcio não está no seu melhor 

momento, mas muito longe do seu pior momento. Acho que está num bom momento. É 

um ano eleitoral, a participação dos prefeitos não é tão presente.” (em entrevista 

realizada em agosto de 2004). Somente agora seus membros vão começar a discutir as 

tarifas de ônibus dentro da região do ABC. Para o deputado Vanderlei Siraque os 

vereadores da região não têm a visão regional e os deputados têm se afastado da 

discussão regional. Houve um esfriamento. A sociedade civil também se afastou um 

pouco. Ficou uma discussão mais técnica (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

A participação do governo do estado na região, segundo os entrevistados, 

arrefeceu-se após a morte do ex-governador Mário Covas, já que os investimentos na 

região foram poucos. Tal fato tem também uma explicação política37. Para o deputado 

Federal Donisete Braga: 

 

 

Eu acho que o governo do estado já foi muito mais atuante na Região 
do ABC do que é agora. Eu acho que tem algumas situações de 
investimento, especialmente na questão da educação da rede estadual 
de ensino que o governo poderia ter um olhar diferente, tem deixado 
muito a desejar na questão da formação da educação. A contrapartida 
do estado é pouca [...]. É comum, é legítimo que, muitas vezes, 
quando o governo se depara com a política eleitoral é legítimo que os 
governos procurem investir mais ou menos em tal região. Eu acho que 
o governo Alckmin pecou em não ter procurado dar seqüência nas 
relações que tinham sido estabelecidas lá atrás. Eu coloco essa questão 
como uma conseqüência de caráter eleitoral. (em entrevista realizada 
em agosto de 2004). 

 

 

Para o deputado Renato Simões: 

 

 

O Consórcio do ABC peca pela timidez, embora tenha uma peso 
grande prefeitos do PT, é muito dócil ao governo do estado. Deveria 
ter uma postura mais combativa, mas crítica, porque os problemas do 
ABC são derivados da grande ausência do estado na região. (em 
entrevista realizada em novembro de 2004). 

 

                                            
37 Das sete prefeituras do ABC, cinco são do PT, uma do PSB e uma PTB. 
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No entanto, Renato Maués alerta que “o grande problema é viabilizar 

recursos para todas essas ações. Existem secretarias, como a de Transportes 

Metropolitanos e a de Recursos Hídricos, em que a relação é muito boa; já Habitação e 

Meio Ambiente tem sido mais difícil.” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

A despeito de todos os empecilhos aqui relatados, a região do ABC 

experimentou um processo de cooperação que integrou sete diferentes municípios e o 

governo estadual e ainda contou com a participação da sociedade civil, revelando um 

caso singular no país, com inovação no plano local a partir da descentralização ocorrida 

em 1988. Importante ressaltar que, no caso da região do Grande ABC, poucas vezes se 

cogitou a transformação em Região Metropolitana, mas também poucas e frustradas 

vezes procurou-se uma maior integração com os municípios que compõe a RMSP. 
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As relações entre o ABC e a RMSP 

 

 

Quando analisamos as relações entre o ABC e a RMSP como um todo, 

verificamos que há uma série de problemas e soluções comuns que afetam os dois lados 

e que mereceriam um encaminhamento comum. No entanto, isso não vem ocorrendo da 

forma como deveria, o que mostra a fragilidade institucional do modelo metropolitano. 

É latente a necessidade do Grande ABC encontrar o seu lugar no contexto da RMSP, 

assim como outras regiões com características mais comuns. Não se pretende aqui 

colocar os trinta e nove municípios em uma “camisa de força”, porém, qualquer que 

venha a ser a região instituída, não pode prescindir de mecanismos de coordenação 

governamental por instâncias superiores. 

Não se advoga a criação de várias regiões metropolitanas, até porque o 

Executivo Paulista não teria condições financeiras para isto. Também não exortamos a 

criação de um órgão central para coordenar toda a RMSP, porque a resistência seria 

muito grande. Um exemplo disso é o recente fato de a Prefeitura de São Paulo ter 

tentado liderar um processo de discussão para a RMSP. A percepção dos prefeitos e 

secretários do Grande ABC foi que a cidade de São Paulo iria acabar com a identidade 

regional. 

 

 

Tanto o orçamento da cidade de São Paulo, como o poder político da 
grande São Paulo é muito maior que todo o ABC junto. Existe uma 
preocupação. De repente, o desenvolvimento da Zona Leste pode ser 
uma ameaça à competitividade do Grande ABC [...] Este pode ser 
também um dos motivos de não existir a união dos trinta e nove 
municípios. A cidade de São Paulo tem este poder, tanto econômico, 
como político, de conduzir o processo sozinha. (Paulo Eugênio, em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

A resistência da Região do ABC a uma integração maior com a RMSP é 

visível em várias das entrevistas. Para Daniel Lima, 

 

 

A RMSP é um acinte, porque os trinta e nove municípios que formam 
a região são muito diferentes entre si; então, colocar todos eles no 
mesmo saco é dar um tratamento uniforme para uma coisa que é 
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disforme... não dá para misturar o ABC com o outro lado [...] como 
você põe todos esses municípios numa camisa de força institucional? 
(em entrevista a Abrucio & Soares). 

 

 

Para Carlos Augusto César “o ABC ficou muitas décadas sendo o quintal de 

São Paulo, com essa questão da Região Metropolitana e tal, o ABC já teria que ter 

buscado essa independência metropolitana, esse reconhecimento regional, essa 

valorização, há muitos anos atrás” (em entrevista a Abrucio & Soares, grifo nosso). 

Na verdade, tanto a região do ABC como os outros municípios da RMSP 

não podem deixar de construir um modelo cooperativo e desenvolver um conceito de 

rede federativa, ou seja, não podem deixar de efetuar uma interligação com o governo 

do Estado de São Paulo e formar uma rede coma sociedade civil organizada, 

fundamental para o apoio das ações metropolitanas. O modelo de cooperação regional 

do ABC destaca-se pela sua originalidade, mas é preciso dar um salto de qualidade, 

abarcando soluções mais abrangentes. 

E como bem alerta Fernando Abrucio (2001, p. 197) “o maior perigo para a 

cooperação federativa no Grande ABC está menos na possibilidade de reversão total de 

suas conquistas e mais, numa acomodação que significaria subaproveitar suas 

potencialidades”.  

 

 

5.2 A Região da Baixada Santista 

 

 

Há 45 anos, ou mais precisamente em 1959, surgiram os primeiros planos 

com vistas à metropolização da Baixada Santista. O então Prefeito de Santos, 

engenheiro Silvio Fernandes Lopes, movimentava os líderes da região para, em rápidos 

contatos com a esfera federal, articular os planos iniciais com vistas à metropolização. 

No entanto, as discussões não avançaram. Dez anos mais tarde, com a cidade de Santos 

sob intervenção federal, o então interventor General Clóvis Bandeira Brasil, elaborava 

planos e lançava um grupo de trabalho e Comissão de Estudos sobre a Metropolização 
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da Baixada Santista (CEMBS)38, que em quarenta meses de trabalho levantou todos os 

problemas e os dados estatísticos da região. Novamente os planos foram esquecidos 

numa gaveta. 

Em 1977, os trabalhos foram retornados e os prefeitos da região chegaram a 

manter alguns encontros, num trabalho denominado pré-metropolização. Com a 

mudança do governo os planos foram esquecidos. 

Em 1979, deputados regionais levaram à Câmara Federal o tema da 

metropolização como forma de enfrentar, de forma conjunta, problemas comuns como 

poluição, transportes urbanos e interurbanos, abastecimento, coleta e destinação final do 

lixo. Outro problema enfrentado pelos municípios era a expansão habitacional 

caracterizada por loteamentos irregulares e pela conurbação de favelas nos limites entre 

Santos e São Vicente e entre Santos e Cubatão; entre Praia Grande e Mongaguá e entre 

Mongaguá com Suarão, distrito de Itanhaém. 

A criação da região metropolitana era encarada pelos prefeitos como uma 

forma de obter recursos federais e estaduais para a execução de obras de interesse 

comum já que nessa ocasião os municípios não eram considerados entes da federação e 

não possuíam recursos suficientes para a realização de obras deste vulto. 

 

 

Na verdade (década de 70) não havia uma conscientização muito clara 
e precisa do que era uma região metropolitana por parte dos políticos. 
Eles tinham uma visão realmente distorcida, de que seria uma grande 
alavanca, um grande recurso para obtenção de obras e não um 
instrumento para ordenação urbana e regional, que seria fundamental. 
(Oswaldo Aly, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

A Lei Complementar, nº 14/73 que instituiu as Regiões Metropolitanas de 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, 

deixou de fora a Baixada Santista para frustração dos governos locais. Em 1975 o 

relatório do CEMBS é transformado em publicação impressa pelo PRODESAN. 

Enquanto isso, políticos como Rubens Lara e Koyu Iha, deputados estaduais, 

pronunciaram-se na Assembléia, cobrando uma posição de Brasília sobre o assunto. 

Durante o segundo semestre de 1977, foi realizada uma pesquisa de opinião 

com o objetivo de detectar e avaliar os principais problemas da Baixada Santista. O 

                                            
38 Constituída pelo Decreto Municipal 3.894, de 04 de agosto de 1971. 
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resultado da pesquisa apontou que as maiores preocupações da comunidade eram 

dirigidas às questões de planejamento regional e metropolitano, educação, ecologia e 

poluição. A partir da análise dos resultados, um grupo de professores elaborou o 

documento denominado “Uma proposta para Santos”, que incluía uma relação de 

objetivos, dentre eles a institucionalização da Região Metropolitana da Baixada 

Santista. 

Para Nei Serra (1985) a solução dos problemas regionais estaria na 

institucionalização da Região Metropolitana da Baixada Santista de forma obter 

recursos e usufruir incentivos. Demonstrava também preocupação em evitar localismos: 

 

 

Os municípios integrantes da Baixada Santista precisam se unir com 
urgência para traçar uma linha de ação conjunta, junto às autoridades 
estaduais e federais [...] Não interessam agora diferenças partidárias, 
mágoas do passado, divergências antigas ou qualquer desunião. Há 
necessidades mais urgentes, demandando soluções inadiáveis, que 
falam mais alto. (SERRA, 1985, p. 45). 
 

 

Ainda neste ano, no entanto, Dorivaldo Loria Jr. e Koyu Iha, 

respectivamente, prefeitos de Praia Grande e São Vicente, criticam o excesso de 

reuniões e a ausência de ação efetiva para a metropolização. Na ocasião, Franco 

Montoro era o governador do estado. 

Em 1979, Aníbal Martins Clemente, diretor do PRODESAN, propõe a 

criação de um conselho de Municípios para discutir seriamente os primeiros passos com 

vistas à metropolização, enquanto o deputado Del Bosco Amaral encaminha ao ministro 

Mário Andrezza, do Interior, proposta em favor da Metropolização da Baixada Santista. 

Ao mesmo tempo, Del Bosco alega falta de interesse político dos prefeitos da Baixada, 

dos vereadores, e das forças econômicas com vistas à metropolização. 

Ainda em 1979 realizaram-se, através do Conselho de Desenvolvimento 

Regional da 2ª Região Administrativa (Litoral Norte, Litoral Sul, Vale do Ribeira e 

Baixada Santista), uma série de seminários cujos debates resultaram na elaboração do 

documento chamado “Carta do Litoral Paulista e Vale do Ribeira”. Tal documento 

apresentava um estudo das potencialidades existentes, oferecendo propostas de 

saneamento básico, habitação, despoluição das praias, renovação urbana e uso do solo 



 141

regional, além da integração e desenvolvimento regional e criação de uma universidade 

regional. 

Logo a seguir, em novembro de 1979, os prefeitos da região se declaram a 

favor, menos Jaime Daige (Guarujá), que preferiu a realização de um “plano regional”, 

ao invés da metropolização, para não tirar a autonomia dos municípios. 

De 1980 a 1983 prefeitos, deputados e representantes locais continuaram a 

tentar a aprovação do projeto visando a metropolização, sem sucesso. Em 1983 foi 

elaborado o documento intitulado “Carta da Baixada Santista”, mostrando que a região 

reunia todas as condições físicas, econômicas e sociais que a caracterizavam como uma 

autêntica Região Metropolitana e pedindo a sua institucionalização. Também concluíam 

pela constituição de um órgão local, que reunisse os cinco municípios e permitisse, 

desde logo, estudar e coordenar as medidas de interesse comum. 

Com a Constituição de 1988, a criação de Regiões Metropolitanas passa 

para as mãos do Governo Estadual. Em 1989, logo após a promulgação da Constituição 

Federal, prefeitos da região retomaram os debates sobre a metropolização. A então 

prefeita Telma de Souza (PT) defendeu o envolvimento do Poder Legislativo nesse 

processo e criticou a postura do governo estadual que definiu como “de cima para 

baixo” (D.O. URGENTE, 17/05/1989). 

Em entrevista ao jornal “A TRIBUNA”, em 11/06/1989, a prefeita de 

Santos Telma de Souza defendia a idéia de que a prerrogativa do governo estadual de 

instituir Regiões Metropolitanas só teria sentido se realizada na perspectiva de 

descentralizar, transferindo o poder decisório para as metrópoles regionais e micro-

regiões. Da mesma forma defendia a criação de um órgão regional composto por 

representantes dos Executivos e dos Legislativos municipais e por representantes da 

sociedade civil. Finalmente, defendia o nome de Região Metropolitana de Santos e a 

inclusão de cinco municípios, a saber: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia 

Grande. 

Em junho de 1991, o então presidente da EMPLASA, Jorge Wilheim, em 

entrevista ao jornal Primeira Página, afirmava que o processo de metropolização da 

Baixada Santista e de Campinas estava em andamento e que o projeto elaborado pela 

EMPLASA já havia sido entregue ao governador (na ocasião, Luiz Antonio Fleury 

Filho era o governador do Estado de São Paulo). O objetivo era instalar Conselhos 

Regionais (determinados pela Constituição Paulista), a partir do segundo semestre 

daquele ano. O projeto do governo já visava representação paritária entre o governo 
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estadual (50%) e os governos municipais (50%), o mesmo se dando com o aporte de 

recursos. 

Em outubro prefeitos e vereadores reunidos na rede da Associação Paulista 

de Municípios (APM) discutiram o projeto da nova organização administrativa do 

estado e procuraram convencer o governador Fleury, a enviar, ainda naquele ano, o 

projeto de reformulação administrativa, que permitiria a criação de regiões 

metropolitanas, micro-regiões e aglomerados urbanos. A aprovação do projeto de lei 

pela Assembléia Legislativa, ainda em 1991, era considerado imprescindível pelos 

prefeitos da Baixada, pelo fato de 1992 ser um ano eleitoral. 

Jorge Wilheim, presidente da EMPLASA, acreditava que o Projeto de Lei 

19/91 seria aprovado até 15 de dezembro de 1991 e declarava “que os prefeitos façam 

pressão junto aos deputados para garantir a apreciação em regime de urgência”. Da 

mesma forma pensava o prefeito de Cubatão, Nei Serra: 

 

 

Se os prefeitos querem avançar nesse assunto precisam fazer pressão 
já. Estamos entrando no último mandato que é um período de 
transição. Portanto, precisamos pelo menos começar a realizar um 
trabalho de consolidação das Regiões Metropolitanas para deixarmos 
aos nossos sucessores um processo mais avançado e moderno de 
administração e maior participação das regiões nas decisões do 
governo do estado. (A TRIBUNA, 15 de novembro de 1991). 

 

 

No entanto, em entrevista, Jorge Wilheim confirmou que, tanto no governo 

Montoro, como no governo Fleury, não houve interesse na questão metropolitana. Os 

deputados também estariam mais interessados em manter a situação como estava do que 

atender ao pleito de alguns prefeitos da região. 

Segundo o entrevistado Oswaldo Aly, tanto o PT, quanto o PSDB não 

tinham afinidades com Fleury e o governo estadual “não fazia nada” para a Baixada 

Santista. A estruturação do governo Fleury era padronizada: 

 

 

Imaginavam que uma lei resolveria o problema, ao passo que nosso 
entendimento era criar clima entre os prefeitos da Baixada para que se 
amadurecesse o assunto e se constituísse numa força de baixo para 
cima para que a regulamentação da Região Metropolitana fosse feita 
em função do anseio de uma população de mais de um milhão e meio 
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de pessoas. [...] O problema todo era político-eleitoral, fazer seu 
substituto [...] todo anseio de manifestação atrapalhava. (em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 

 

 

Por outro lado, naquela ocasião, já se ressaltava a importância do Porto de 

Santos, na época responsável, de forma direta e indireta, por aproximadamente 100 mil 

empregos, como se verifica em artigo publicado em 1991: 

 

 

Pode-se considerar que é o Porto o ponto principal para a 
concretização da metropolização haja vista que já exerce sua função 
de integração, não só a nível regional, mas nacional. Pó isso, algumas 
questões precisam ser discutidas, como, por exemplo, a modernização 
do porto equacionando os problemas que geram desconforto, perigo e 
conflitos com a população residente. (NEI SERRA, 
LEOPOLDIANUM, Revista de Estudos e Comunicações, volume 
XVIII, 1991, p. 23). 

 

 

Em dezembro de 1992, os prefeitos eleitos das nove cidades que compõem a 

Região Metropolitana da Baixada Santista se reuniram com o intuito de buscar soluções 

para os problemas comuns que afligem a Região e elegeram nove temas prioritários 

(transporte coletivo, saúde, educação, destinação final do lixo, turismo, saneamento 

básico, habitação, população carente - meninos e meninas de rua e desenvolvimento 

econômico). Nessa ocasião, mais três cidades (Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém) 

pleiteavam a inclusão na Região Metropolitana da Baixada Santista. 

O prefeito de Santos, David Capistrano, criou, já no inicio do seu mandato, 

a Secretaria Extraordinária de Assuntos Metropolitanos - SAM, a ser comandado pelo 

Engenheiro Oswaldo Aly, com o intuito de promover o processo de integração dos 

municípios visando à metropolização. Para agilizar esse processo foi criada, 

informalmente, a Coordenadoria Regional de Metropolização (COREME), com 

representantes dos nove municípios, de forma a subsidiá-los em áreas como saúde, 

destinação final do lixo, saneamento básico. Uma das idéias de Aly era que o COREME 

se reunisse de forma alternada nos municípios da região, de forma a incentivar as 

municipalidades, já que na época os prefeitos “tinham medo de perder sua autonomia”, 

bem como havia, também, o receio de uma nova centralização. 
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Além das reuniões da COREME, uma série de atividades foi realizada pela 

SAM, num processo que envolveu programas como o I Encontro Estadual de 

Metropolização, realizado em outubro de 1993. A SAM sediou também algumas 

discussões que buscavam soluções regionais como o pacto metropolitano pela infância 

da Baixada Santista, destinação final do lixo doméstico, transporte intra-metropolitano e 

implantação do aeroporto civil metropolitano do Guarujá. 

Da mesma forma, Capistrano procurou o prefeito de Guarujá, Ruy 

Gonzalez, com vista à integração na área de saúde. A criação de um aeroporto regional 

no Guarujá, para ativar o turismo, e a implantação de um anel ferroviário para o 

transporte de passageiros entre os municípios da Baixada Santista foram propostas 

discutidas pelos prefeitos de Santos e de Praia Grande. 

A mobilização dos prefeitos era intensa. Em fevereiro de 1993, os prefeitos 

da Baixada Santista reuniram-se para debater problemas comuns, inseridos em mais 

uma etapa do processo da metropolização. Desta reunião, criaram-se grupos de trabalho 

para viabilização de soluções metropolitanas para os municípios da Baixada Santista e 

Litoral Sul. A participação dos novos prefeitos da região mostra a importância do 

trabalho suprapartidário para as soluções de problemas comuns. O encontro de prefeitos 

também foi assistido por empresários e vereadores, representantes do estado e pelo 

Deputado Federal Koyu Iha (PSDB). 

Os prefeitos Ruy Gonzalez (Guarujá) e Edson Batista de Andrade 

(Itanhaém) sugeriram a formação de consórcios entre as prefeituras, como forma de não 

depender do Estado. Os encontros já produziam efeitos práticos. Além da criação de 

grupos de trabalho para a solução de problemas como transporte e destinação do lixo, 

outras medidas eram adotadas, tais como: 

1. Os prefeitos de Santos e São Vicente criaram, em caráter experimental, 

uma linha intermunicipal entre as duas cidades; 

2. O prefeito de Guarujá encaminhava pedido, assinado pelos nove 

prefeitos, para a instalação de um aeroporto civil na área da Base Aérea de Santos; 

3. Os presidentes da Câmara de Cubatão e de Praia Grande levaram aos 

vereadores de toda a região proposta para que, em forma de consórcio, todas as 

prefeituras passassem a destruir o lixo hospitalar nas cidades onde há incineradores. 

O então prefeito de Santos, David Capistrano, queixava-se da ausência de 

representantes do governo estadual nas reuniões realizadas (transporte, lixo e saúde) e 

afirmava que, “embora o governo do estado tenha o dever de contribuir para que os 
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projetos dêem resultados positivos, sua presença não é decisiva, pois há um conjunto de 

medidas que podem e devem ser tomadas pelo poder público municipal para viabilizar 

as metropolização de baixo para cima” (A TRIBUNA, 21/02/1993). 

Os encontros entre os prefeitos da Baixada Santista e Litoral Sul levaram o 

Governo do Estado de São Paulo a acelerar o processo de metropolização. Na quarta 

reunião preparatória para a metropolização da Baixada Santista, cujo tema era 

habitação, houve a participação do Secretário de Planejamento e Gestão, Ernesto 

Lozardo, que apoiou as iniciativas e marcou uma reunião na Capital com todos os 

prefeitos. Nesta reunião, ocorrida dez dias depois, o secretário aprovou de imediato a 

proposta dos prefeitos em torno da criação do Conselho Extraordinário de 

Desenvolvimento da Baixada Santista, órgão com o objetivo de buscar soluções 

integradas para os problemas regionais e com a atribuição de definir prioridades para 

intervenções na área metropolitana. Lozardo garantiu que o governador Fleury agilizaria 

a elaboração do projeto de lei complementar que cria a Região Metropolitana da 

Baixada Santista para que fosse votado o mais rápido possível. 

O prefeito de Santos, David Capistrano, disse que a região não pode 

continuar esperando a aprovação da lei, “pois o processo já foi deflagrado de baixo para 

cima” (D. O. URGENTE, 12/03/93). 

Os prefeitos defendiam a tese de que o conselho iniciasse rapidamente seus 

trabalhos, para interferir na elaboração da LDO do governo estadual para o ano 

seguinte, de forma a incluir recursos a serem destinados à região. 

Ainda em março foi criada outra comissão executiva, formada pelos 

secretários municipais de turismo para discutir o turismo de massa e a cota de ônibus de 

excursionistas que cada cidade deveria receber. Também foram discutidos a construção 

do centro de convenções, o desenvolvimento do setor náutico e a construção de marinas, 

como forma de fortalecimento da economia regional. Finalmente, também foi discutida 

a elaboração de um plano macro diretor do turismo na região e a criação de um 

calendário regional de eventos, para evitar sobreposição de datas de diferentes 

municípios. Finalmente em abril foi instituída a Comissão Executiva da área 

educacional. 

Foram ao todo nove encontros de prefeitos e secretários da região com o 

intuito de acelerar o processo de metropolização e buscar soluções comuns para os 

problemas regionais. Foram propostas sugestões por setores, e no final foi elaborado um 

documento aprovado por todos os prefeitos. 
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Uma mostra dos resultados positivos dos encontros de prefeitos para a 

metropolização foi a unificação dos dirigentes municipais para que a Baixada Santista 

fosse desmembrada do terceiro grupo, no qual se situam também os municípios da 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e passasse a ter seu próprio representante no Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. 

Outra aparente conquista da região foi a criação do Conselho Extraordinário 

de Desenvolvimento da Baixada Santista, formado pelos nove prefeitos da região e por 

representantes do governo do estado. Entre suas atribuições estava a de estabelecer 

prioridades para a região e elaborar subsídios para LDO estadual. Os prefeitos 

encaminharam ao governador, para o ano de 1994, o pedido de inclusão de US$ 150 

milhões. 

No entanto, as críticas do prefeito David Capistrano continuavam. Em 16 de 

setembro de 1993, o prefeito de Santos encaminhou aos demais prefeitos e à Assembléia 

Legislativa um documento protestando contra o descaso do governador do estado em 

relação aos esforços metropolitanos dos municípios da Baixada Santista. 

Em 28 de outubro de 1993 foi realizado, em Santos, o Encontro Estadual de 

Metropolização. Foi consenso entre os expositores que o fortalecimento do poder 

municipal é o mais eficaz instrumento para viabilizar a democracia plena e a real 

integração dos municípios metropolitanos. Outra importante conclusão do Encontro é 

que o Estado interfere e, por vezes, até coloca obstáculos para a metropolização dos 

municípios (grifo nosso). 

O prefeito de São Vicente lembrou que sua cidade e Santos buscaram uma 

alternativa para o transporte coletivo, só que a solução foi impedida pelo DER, órgão do 

governo estadual. O prefeito Luiz Carlos de Luca Pedro (São Vicente) relatou os 

esforços para que São Vicente conseguisse que Cubatão aceitasse queimar o lixo 

hospitalar no seu incinerador. Depois que as duas Câmaras aprovaram a medida, a 

CETESB, órgão estadual, multou São Vicente e interditou o serviço. 

O Encontro, que aguardava a presença do governador Fleury para o seu 

encerramento, terminou sem a sua participação. No entanto, o objetivo de despertar a 

consciência política para a autonomia municipal e para a integração dos municípios na 

luta por um novo perfil administrativo foi alcançado. 

Apesar disto, até maio de 1994 o processo não havia avançado. O então 

prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, mostrava sua desilusão com o rumo tomado 

pelo processo de metropolização: “Desde o começo disse que frustraria a população. 
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Não podemos esperar por soluções dos governos do estado ou federal. Nós é que é que 

devemos encontrar a melhor saída, firmando consórcios entre os municípios. Depois, 

podemos chamar como parceiros o Estado ou Governo Federal” (A TRIBUNA, 

08/05/1994). 

Como exemplo, o fato do lixo hospitalar da Praia Grande continuar 

“viajando” 70 quilômetros até a Capital para ser incinerado, quando na Baixada havia 

dois incineradores operando com capacidade ociosa. 

Já o prefeito de Cubatão José Osvaldo Passarelli argumentava que sem a 

legislação os esforços se perderiam por falta de amparo: 

 

 

O Conselho Regional de Metropolização – COREME tem assessorado 
os prefeitos e apresentado resultados dos grupos de trabalho que 
desenvolveram os nove temas. Mas nenhum avançou. Os problemas 
foram identificados, mas a solução não veio. (A TRIBUNA, 
08/05/1994). 

 

 

No caso de São Vicente os maiores problemas como o do lixo, da habitação, 

do saneamento e da saúde continuavam sem a tão esperada solução metropolitana. Já 

para o coordenador de Assuntos Metropolitanos da Prefeitura de Guarujá, João 

Carrasco, a discussão sobre os problemas comuns dos municípios da Baixada Santista e 

Litoral Sul contribuiu, principalmente, para a obtenção de resultados positivos na área 

de saneamento básico. 

Ao analisar todo o processo que envolvia a metropolização da Baixada 

Santista, o Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos de Santos, Oswaldo Aly, 

manifestava sua confiança no êxito da metropolização, entendendo como superáveis as 

eventuais divergências nos campos político-partidário e ideológico entre os prefeitos, 

mesmo em um ano eleitoral: 

 

 

A par da criação formal da região Metropolitana... os grupos de 
trabalho das prefeituras têm se reunido, debatidos os temas e 
encontrado alternativas que, para serem executadas, dependem do 
sinal verde dos prefeitos. (A TRIBUNA, 16/05/94). 
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Como exemplo, o secretário citava a questão da destinação final do lixo, 

trabalho desenvolvido pela Coordenadora Regional de Metropolização que contou com 

a participação de técnicos do governo do estado. 

Em maio foi realizado o outro encontro de prefeitos envolvidos no processo 

de metropolização. O encontro teve como objetivo retomar assuntos ligados a 

Metropolização. A falta de interesse e iniciativa política, bem como a morosidade e a 

falta de encaminhamento das soluções foram os principais problemas identificados. As 

questões mais polêmicas foram as relacionadas à destinação final e tratamento do lixo, 

principalmente no que se refere à regulamentação da utilização de incineradores e aos 

problemas causados pelos lixões, transporte coletivo, saúde e habitação. 

O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, afirmou que a metropolização 

não poderia ser esperada de forma passiva: 

 

 

Acredito que se nós ficarmos esperando pelas ações dos governos 
estadual ou federal acabaremos não resolvendo pequenos problemas 
que as prefeituras poderiam eliminar através da formação de 
consórcios ou convênios. O que acontece é que adotamos a postura 
paternalista de esperar que o governo solucione tudo para nós. (A 
TRIBUNA, 17/05/1994). 

 

 

A grande queixa do prefeito de Praia Grande era em relação à Prefeitura de 

Cubatão, que mantinha um incinerador ocioso porque, de acordo com seu departamento 

jurídico, só poderia receber os detritos de outras cidades se for fechado um convênio 

comum entre os nove municípios. Por último, o prefeito de Praia Grande afirmou que se 

não houvesse consenso entre os prefeitos para a resolução de problemas comuns a nível 

regional, iria deixar o processo de metropolização. O prefeito queixava-se também que a 

Central de Vagas, criada para atender a região, não funcionava e que pacientes de Praia 

Grande tinham sido rejeitados em vários hospitais da região. 

Para o prefeito de São Vicente, Luiz Carlos Luca Pedro, é um equivoco que 

os políticos locais queriam fazer a metropolização sem o apoio do governo do estado. 

Para ele, o governo estadual estava agindo de maneira incoerente, uma vez ser ele 

próprio o autor do projeto de lei que criaria a Região Metropolitana da Baixada Santista, 

ter maioria na Assembléia Legislativa e não ter aprovado, ainda, um projeto de interesse 

de nove prefeitos. 
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O que vem acontecendo com o Projeto de Lei é um absurdo. O 
deputado, Oswaldo Justo (PMDB) foi indicado para ser o relator do 
projeto. Após mais de um ano ele não emitiu parecer, permitindo que 
expirasse o prazo para tal finalidade. Algum tempo depois, o mesmo 
deputado é indicado novamente como relator, numa clara intenção de 
que a situação permanecesse inalterada. (A TRIBUNA 17/05/1994). 

 

 

Mesmo diante da negativa de alguns políticos em acreditar no processo de 

metropolização, os prefeitos ficaram convictos que a união é o melhor instrumento para 

resolver os grandes problemas que afligem a região. A decisão conjunta foi pela 

intensificação das ações em prol da institucionalização da Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS). 

Nesse encontro mais duas decisões importantes no que se refere à relação 

com outras instâncias de governo foram tomadas: 1) o compromisso de assumirem 

parcerias intermunicipais globais ou parciais para resolverem problemas que 

independessem da ação do governo do estado ou que exigissem recursos compatíveis 

com a situação econômico-financeira dos municípios; 2) que não abdicariam de 

parcerias com os governos estadual e federal, responsáveis por boa parte dos problemas 

comuns que afligem a região. 

O prefeito em exercício Carlos Lamberti, de Santos, falou sobre a 

importância das parcerias através dos consórcios: “Já que o Estado não constrói, como 

também não mantém serviços adequados na região, as prefeituras devam procurar saídas 

compatíveis com seus recursos para atender as necessidades da população” (D.O. 

URGENTE, 17/05/94). 

Já o Secretário Oswaldo Aly destacou a importância das esferas estadual e 

federal: 

 

 

É indispensável que o governo da União e do Governo do Estado 
assumam a parte que lhes cabe nas questões regionais, e participem 
como parceiros mesmo nas ações consorciadas de dois ou mais 
municípios, que venham a surgir. (D.O. URGENTE, 17/05/94). 
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Oswaldo Aly era um dos entusiastas do processo e acreditava que a 

metropolização era um processo irreversível, como demonstram vários artigos e 

entrevistas. Acreditava na viabilidade do processo e que tudo dependeria da vontade 

política dos prefeitos e dos governadores estadual e federal. Embora partidariamente 

ligado ao governo estadual, compunha o governo petista de Capistrano. Um 

acontecimento envolvendo a SABESP, naquela época, mostra o entendimento do 

secretário da necessidade da participação do estado e da atuação regional. 

 

 

[...] Naquela ocasião, a SABESP, que era o órgão estadual de maior 
presença na região estava em situação precária [...] naquela ocasião as 
críticas em relação à SABESP eram muito grandes; houve até um 
momento em que se pensou na municipalização dos serviços de 
saneamento, que era um anseio da Telma de Souza e que o David 
Capistrano, aconselhado pelo seu Secretário de Meio Ambiente, José 
Eduardo Siqueira, imediatamente mandou para a Câmara Municipal 
um projeto de encampação da SABESP. Foi uma coisa feita sem 
consulta prévia a área de metropolização [...] quando soube fui 
imediatamente procurar o David e ele retirou o projeto, porque era 
uma incoerência, a municipalização de um serviço regionalizado. (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Em junho de 1994, o projeto de lei que criaria as Regiões Metropolitanas no 

Estado foi submetido à votação, não obtendo o quorum mínimo para ser aprovado. A 

bancada petista votou contra e ratificou sua posição contrária à matéria, embora duas 

prefeituras (Santos e São Vicente) sob o comando do PT tivessem participação ativa no 

processo de metropolização da Baixada. O PMDB, através do deputado Oswaldo Justo, 

acusou o PT de estar impedindo a aprovação. 

O prefeito de Santos justificou e endossou o comportamento do partido, 

alegando ter interesse na metropolização, mas não nos moldes previstos no projeto 

original. Alegou também que o PT era minoria no Assembléia Legislativa e que o 

governador Fleury poderia mobilizar os votos que estavam faltando. Segundo 

Capistrano, o projeto original comprometeria a idéia básica que era a descentralização e 

manteria o controle nas mãos do governador estadual. 

O projeto aprovado pela Assembléia Legislativa em julho de 1994 deixou os 

prefeitos da Baixada Santista decepcionados, por não criar especificamente a Região 

Metropolitana da Baixada Santista. Um novo projeto, institucionalizando a Região 
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Metropolitana teria de ser encaminhado pelo governo estadual. A EMPLASA, 

encarregada de elaborar o projeto, reconhecia que a Região Metropolitana da Baixada 

Santista estaria mais avançada porque houve uma rápida mobilização de prefeitos da 

região (Cristina Couto, da EMPLASA – O Estado de São Paulo, 22/07/1994). 

Em agosto de 1994, o governador Fleury sancionou a Lei Complementar 

760 que dá condições para a criação de regiões metropolitanas no Estado. Em dezembro 

de 1994, o prefeito de Santos David Capistrano lançou campanha de coleta de 

assinaturas, em toda a Baixada Santista, para solicitar à Assembléia Legislativa a 

alteração da lei que estabelece diretrizes para a organização regional do Estado de São 

Paulo. O abaixo-assinado defendia a participação popular na gestão tripartite e 

igualitária, junto com as representações das prefeituras e do governo estadual. 

O abaixo-assinado obteve mais de 30 mil assinaturas e foi entregue ao já 

eleito governador Mário Covas. O Secretário Oswaldo Aly, que encabeçou a proposta 

do abaixo-assinado, lembrou que o governador Covas mostrara-se favorável à idéia 

quando candidato e aproveitou para anunciar sua saída da Secretaria de Assuntos 

Metropolitanos para assumir cargo na SABESP. Junto com o abaixo-assinado foram 

entregues outras reivindicações prioritárias para a região. Elas foram divididas em 3 

grupos: 

a) Institucionais, que não dependem de recursos para serem realizadas; 

b) Estudos e gestões, que não precisam de verbas ou necessitam de poucos 

recursos; 

c) Reivindicações de obras e serviços que exigem aplicação financeira 

significativas. 

A principal reivindicação foi à criação imediata da Região Metropolitana da 

Baixada Santista. Ao mesmo tempo iniciava-se uma pesquisa junto à população, para 

avaliar e divulgar a importância do processo de metropolização. A importância da 

participação do governo do estado na gestão Covas pode ser vista na afirmação de 

Oswaldo Aly: 

 

 

O Mário Covas tinha, inclusive, uma visão muito clara, porque o 
Mário era daqui de Santos. Ele tinha a sensibilidade de que isso aqui é 
uma região, por natureza, vocacionada para ser metropolitana, então 
ele fez propostas de campanha em relação à Região Metropolitana; o 
Fleury não recebia nem os prefeitos. (em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 
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Em fevereiro de 1995 foi realizado o seminário São Vicente na virada do 

século, que abordou o tema metropolização e relações com o governo do estado e a 

União, e contou com a presença do presidente nacional do PT, Luiz Ignácio Lula da 

Silva. Durante sua participação, Lula pregou uma corrida dos prefeitos a Mário Covas, a 

quem elogiou, como alguém capaz de viabilizar a metropolização. Lula disse que 

chegou a hora de se aproximar de Mário Covas, “antes que ele se adapte aos hábitos do 

Palácio dos Bandeirantes e perca a vontade de mudar, de transformar para melhor” (A 

TRIBUNA 15/02/1995). Participaram também do Seminário, representantes do governo 

estadual e da EMPLASA, além de outros. 

Os resultados dos debates começaram a aparecer. O governador Covas 

recebeu os prefeitos e secretários que entregaram a pauta de reivindicações. Em 

entrevista coletiva à imprensa o governador afirmou sua intenção de criar, por lei, a 

Região Metropolitana da Baixada Santista. Além desta proposta de metropolização, os 

prefeitos solicitaram também a construção da segunda pista da Imigrantes, a 

municipalização do trânsito e o planejamento e implantação do Aeroporto Civil 

Metropolitano na base aérea de Santos. Ficou acertada a criação de uma comissão dos 

municípios e do governo para elaborar uma proposta de projeto de lei criando a Região 

Metropolitana da Baixada Santista. No entanto, projeto de Lei Complementar criando a 

Região Metropolitana da Baixada Santista foi entregue à Mesa da Assembléia 

Legislativa pelas deputadas Maria Lucia Prandi (PT) e Mariângela Duarte (PT), que se 

anteciparam à proposta do governo estadual. Além da criação da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, o projeto instituía o Conselho Metropolitano da Baixada Santista, 

estabelecendo a forma como a região seria administrada e a sede em Santos. O 

Conselho ficaria vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico. 

Apesar de enaltecer a iniciativa das deputadas estaduais Maria Lucia Prandi 

e Mariângela Duarte (PT), o prefeito David Capistrano temia a interferência estadual na 

autonomia dos municípios da Baixada Santista, enquanto os prefeitos Edson Batista de 

Andrade, de Itanhaém, Artur Parada, de Mongaguá e Benedito Marcondi, de Peruíbe 

criticaram as deputadas por tentar tirar proveito político da metropolização, 

apresentando um novo projeto à Mesa Diretora do Assembléia Legislativa. 

O prefeito de Cubatão, José Osvaldo Passarelli considerou precipitada a 

apresentação do projeto de lei das deputadas petistas, explicando que o governador 
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também ficou de encaminhar um projeto de lei criando a Região Metropolitana da 

Baixada Santista e, igualmente, considerou o fato como político. A Deputada Federal 

Mariângela Duarte reconhece a prerrogativa do governo estadual quando afirma: 

“sabíamos que havia um vício de iniciativa na apresentação, mas mesmo assim 

mandamos” (em entrevista realizada em agosto de 2004). Enquanto a Deputada 

Estadual Maria Lucia Prandi, acredita que os prefeitos poderiam ter avaliado melhor o 

projeto.  

 

 

Eu acho que foi uma ciumeira política dos prefeitos, lamentavelmente. 
Eles poderiam ter avaliado melhor o nosso projeto, e ver que ele era 
muito mais democrático e determinava muito mais autonomia para a 
região, mas eles queriam fazer a ligação direta com o governador e 
não com as deputadas do PT. (em entrevista realizada em agosto de 
2004). 

 

 

Em artigo publicado pelo jornal “Folha de São Paulo”, o Secretário Estadual 

dos Transportes Metropolitanos, Cláudio de Senna Frederico, anunciava que o governo 

estadual preparava a criação de duas novas regiões metropolitanas no estado, ou seja, na 

Baixada e no Conjunto de cidades que tem Campinas como principal município. 

“Santos está mais avançada; Campinas ainda está numa fase preliminar, não tivemos o 

contato com as prefeituras da área” (FOLHA DE SÃO PAULO, 08/04/1995). 

Em abril de 1995 mais uma vez reuniam-se prefeitos, deputados federais e 

estaduais, presidentes de câmaras, membros da Coordenadoria Regional de 

Metropolização (COREME) e presidentes de várias entidades da Baixada Santista. O 

encontro fazia parte do projeto Metropolização – A Busca União da Solução comum, 

patrocinada pela Associação Comercial e pelo Jornal A Tribuna. 

Nessa ocasião foi informado que dentro de 40 dias o governador Mario 

Covas (PSDB) era enviar à Assembléia Legislativa um projeto de lei para criação da 

Região Metropolitana da Baixada Santista. A maioria dos prefeitos presente demonstrou 

otimismo e confiança na pessoa do governador. A Deputada Mariângela Duarte, uma 

das autoras do Projeto de Lei da Região Metropolitana da Baixada Santista irritou-se 

com a possibilidade do envio do projeto de lei por parte do governador, mas disse que 

se o projeto de lei fosse bom, preservando a autonomia municipal, retiraria o de sua 

autoria. 
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Os avanços no processo de metropolização da Baixada Santista 

surpreenderam a Deputada Estadual Célia Leão (PSDB) autora do projeto de lei em 

tramitação na Assembléia Legislativa, que criaria a Região Metropolitana de Campinas. 

“Lá, apesar de o assunto estar em discussão há alguns anos, a mobilização ainda é 

pequena. Queremos aprender um pouco do que vem sendo feito aqui” (D.O. 

URGENTE, 21/04/95). 

O projeto foi preparado pelo governo do estado e pelas nove prefeituras. A 

minuta do projeto de metropolização foi discutida pelo COREME e pelo governo 

estadual. Em 19 de janeiro de 1996, foi assinado pelo governador o projeto de Lei 

Complementar que criaria a Região Metropolitana da Baixada Santista, praticamente 

sem alteração por parte do governo do estado sendo, no mesmo dia, enviado à 

Assembléia Legislativa. O projeto instituiu o Conselho e o Fundo de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

David Capistrano assim resumiu o projeto: “Não se trata de proposta de uma 

facção política, mas fruto de um trabalho de consenso, que levou anos, entre o governo, 

as prefeituras e os legislativos municipais” (O Estado de São Paulo, 20/01/1995). 

Em 04 de julho de 1996, a Assembléia Legislativa aprovou o projeto 

criando a Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, com algumas emendas, 

entre elas a criação de uma autarquia para planejar e executar as funções públicas de 

interesse comum da região. Essa autarquia (futura Agência de Desenvolvimento) teria 

autonomia administrativa e financeira, sede e foro em um dos municípios da Baixada 

Santista. Em 30 de julho de 1996, foi legalmente instituída a Região Metropolitana da 

Baixada Santista através de Lei Complementar nº 815/96. Koyu Ilha assim definiu o 

resultado final da metropolização. 

 

 

Apesar da liderança histórica de Santos, não se caracterizou com 
Região Metropolitana de Santos. Por quê? Porque os municípios, os 
cidadãos já achavam que era da Baixada Santista [...] então só esta 
característica de sua denominação mostra a vontade, a consciência de 
sua população. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

A criação da Região Metropolitana da Baixada Santista foi muito festejada 

pelos prefeitos que acreditavam poder ter mais recursos e presença junto aos órgãos 

estaduais. A palavra de ordem naquele momento era dar prosseguimento aos projetos e 
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aproveitar as reuniões temáticas já realizadas para o levantamento dos problemas 

regionais. Tais problemas demandariam recursos superiores a US$ 250 milhões. Além 

das verbas que seriam previstas nos orçamentos federal, estadual e dos nove municípios, 

a Região Metropolitana da Baixada Santista poderia contar com recursos externos para 

desenvolver programas, informava Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 04/08/96). 

Outro passo importante foi a instalação do Conselho de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana da Baixada Santista através do Decreto Estadual nº 41.361 de 27 

de novembro de 1996, composto pelos nove prefeitos da Região (em caráter provisório) 

e nove representantes do Estado nas áreas de interesse comum. O CONDESB tem 

caráter normativo e deliberativo, composto por um representante de cada município que 

a integra, e por representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum. Os 

representantes do Governo do Estado no Conselho de Desenvolvimento serão 

designados pelo governador do estado, a partir de indicações das secretarias a que se 

vincularem as funções públicas de interesse comum. Os representantes dos municípios 

integrantes da região, no Conselho de Desenvolvimento, serão os prefeitos ou as 

pessoas por eles designadas, na forma da legislação municipal, assegurada, sempre, a 

participação paritária do conjunto dos municípios em relação ao estado. 

As atribuições do CONDESB são: 

I - especificar os serviços públicos de interesse comum do Estado e dos 

Municípios nos campos funcionais referidos no artigo 7º da lei complementar, bem mo, 

quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus respectivos responsáveis;  

II - aprovar objetivo, metas e prioridades de interesse regional, 

compatibilizando-os com os objetivos do Estado e dos Municípios que integram; 

III - aprovar os termos de referência e o subseqüente plano territorial 

elaborado para a respectiva região; 

IV - apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos à 

realização de obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional; 

V – aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais relativas ao 

plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual; 

VI – propor ao Estado e aos Municípios dele integrantes alterações 

tributárias com finalidades extra fiscais necessárias ao desenvolvimento regional; 
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VII - comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na unidade 

regional as deliberações acerca de planos relacionados com os serviços por eles 

realizados; 

VIII - elaborar seu regimento; e  

IX - deliberar sobre quaisquer matérias de Impacto regional.  

A indicação dos nomes para o Conselho de Desenvolvimento foi rápida 

(29/11/1996). No final do ano de 1996, os prefeitos eleitos se reunirão para iniciar a 

discussão em torno da metropolização. O prefeito eleito de Santos, Beto Mansur (PPB) 

sugeriu que o controle do Porto de Santos passasse a ser feito por um consórcio de 

municípios da região (Guarujá, Santos e Cubatão). A solicitação foi feita em reuniões 

realizadas entre Mansur e os Ministros Clóvis Carvalho (Casa Civil) e Alcides Saldanha 

(Transportes). Naquele tempo o Conselho Nacional de Desestatização - CND estava 

discutindo a municipalização dos portos brasileiros. 

Em dezembro de 1996 o Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana da Baixada Santista conseguiu que o governo do estado enviasse projeto 

de lei para criação da Agência Metropolitana (AGEM). A idéia original do governador 

Covas era a criação de uma única autarquia para todas as Regiões Metropolitanas. A 

“descentralização” foi vista como mais uma vitória da Região Metropolitana da Baixada 

Santista. De acordo com a minuta a AGEM teria 21 cargos e seria financiado pelo 

Fundo de Desenvolvimento da Baixada. 

Em fevereiro de 1997, Edmur Mesquita, ex-vereador e candidato pelo 

PSDB à prefeitura santista, foi escolhido para ser o coordenado do escritório da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. No mesmo mês os prefeitos se reuniram para a 

primeira sessão ordinária do Conselho de Desenvolvimento, cujo objetivo, não 

alcançado por falta de consenso, seria a escolha do presidente do órgão, a ser escolhido 

entre os nove prefeitos da Baixada. Numa segunda reunião ficou definido o nome de 

Márcio França, prefeito de São Vicente para presidente, sendo os seus sucessores 

também definidos. As escolhas do vice-presidente e da secretaria executiva recairiam 

para o governo do estado. 

Já na terceira reunião do Conselho foram instaladas as Câmaras Temáticas 

(Meio Ambiente, Saúde e Transportes). Faltava ainda a regulamentação do Fundo 

Metropolitano. A proposta do Conselho era a que cada município contribuísse com uma 

cota mensal e o Estado, em contrapartida, depositasse recursos equivalentes ao investido 

pelos municípios.  
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Em outras reuniões o Conselho mudou o nome para Conselho de 

Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB), e foram instauradas três novas 

Câmaras Temáticas: planejamento turístico e desenvolvimento econômico, educação e 

habitação e aprovou-se a contribuição financeira emergencial dos municípios para 

operação do órgão, enquanto não era constituído o fundo. 

Embora houvesse passado um ano desde a criação da região Metropolitana 

da Baixada Santista os prefeitos mantinham-se otimistas e conscientes da importância 

do projeto para a região. Em agosto de 1997 o CONDESB aprovou a criação da 

Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), do Fundo de Desenvolvimento e 

de mais uma Câmara Temática. A agência seria uma autarquia vinculada à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos. 

A criação do Fundo de Desenvolvimento estava dependendo da assinatura 

de um decreto do governador Covas, mas estava parada por causa de pendências 

jurídicas, isto é, havia necessidade da criação da AGEM (aprovado pelo CONDESB) 

antes do fundo, o que os prefeitos discordavam. A falta de recursos causada pela 

ausência do Fundo de desenvolvimento e proximidade das eleições começou a gerar 

divergências políticas e críticas ao governo no seio do CONDESB. O prefeito santista, 

Beto Mansur, afirmava que “enquanto o Estado for paritário e estiver influenciando os 

municípios nas decisões, o negócio não sai do papel. O Estado não tem que se meter 

neste troço”. (A TRIBUNA, 13/01/1998). Na mesma linha o prefeito Nei Serra, de 

Cubatão dizia que “nada saiu do papel porque o Estado continua controlando o 

CONDESB” (A TRIBUNA, 13/01/98). Os prefeitos Beto Mansur e Nei Serra, ambos do 

PPB, apoiavam a candidatura de Paulo Maluf (PPB) ao governo Estadual e estariam 

querendo (segundo membros do CONDESB) retirar espaço dos tucanos no CONDESB. 

Beto Mansur, Prefeito de Santos, defendia e ainda defende a idéia de que o 

estado seja partícipe da RM, mas como órgão consultivo e não como órgão deliberativo. 

 

 

Quem tem que deliberar sobre as questões de município ou da região 
são os próprios prefeitos que foram eleitos pela população. Então 
muitas vezes você tem um voto de um prefeito na RM com o voto de 
um representante do estado, por exemplo, uma SABESP, uma 
CETESB no mesmo grau de igualdade [...]. Se a Região Metropolitana 
for comandada, pura e simplesmente, pelos municípios, ela tem mais 
força para exigir do governo do estado. (em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 
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Outros prefeitos discordavam da tese de redução do poder do Estado 

alegando que, na verdade, o governo estadual havia concedido poder ao criar a Região 

Metropolitana da Baixada Santista e que o processo estava avançando. Para Márcio 

França, presidente do CONDESB, os trabalhos das câmaras temáticas demonstravam os 

avanços na integração das cidades. Somente estava faltando regulamentar o Fundo. Já 

para Osvaldo Aly, o prefeito Beto Mansur “[...] queria que o estado se transformasse 

num pagador de demandas e não de um co-partícipe, de um aliado, de um parceiro na 

Região Metropolitana. Isto dificultou o trabalho do CONDESB”. (em entrevista 

realizada em agosto de 2004). 

Para Koyu Iha, atual diretor da AGEM, os prefeitos, dentro do CONDESB, 

deveriam fugir do caráter meramente reivindicatório, pois isso passaria para a sociedade 

que as dificuldades são por culpa da agência. Na mesma linha declarava: 

 

 

Se eu for pensar uma RM sem a participação do estado eu não vejo 
como dar ao conselho deliberativo ou a um conselho normativo 
simplesmente para os membros do município. Eu estou reclamando 
hoje a necessidade da participação da União neste conselho [...] se eu 
for fazer um conselho nitidamente municipal, é preferível eu fazer um 
consórcio. 

 

 

Para a Deputada Estadual Mariangêla Duarte (PT), e para o Deputado 

Erasmo Dias (PPB) o atraso na criação da AGEM seria culpa do governo estadual, já 

que o PSDB, partido do governador, tinha maioria na Assembléia Legislativa e o 

projeto seria aprovado em pouco tempo. O deputado Nelson Fernandes atribuía o atraso 

a questões políticas: “Como a agência terá membro das prefeituras e só existe um 

prefeito do PSDB, eu acho que eles têm medo de perder espaço político” (A TRIBUNA, 

15/02/1998). 

O governador Covas reagiu às acusações e assinou o decreto criando o 

Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. O prefeito 

Beto Mansur reagiu com o ceticismo quanto à criação do Fundo sob o entendimento de 

que o órgão, por si só, não será capaz de impulsionar as ações conjuntas dos interesses 

dos municípios da região, e voltou a criticar o poder do Estado na Região Metropolitana 

da Baixada Santista, alegando que o governo do estado não poderia ter o mesmo poder 
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de voto de todos os municípios. Alegava que “a metropolização está atravancada porque 

está nas mãos do Estado. É por isso que não anda. Há muitas reuniões de técnicos. É 

preciso buscar as soluções que a população” (A TRIBUNA, 31/01/1998). 

Os prefeitos do litoral sul mostraram certo entusiasmo com a criação do 

fundo, ao afirmar que isto seria um grande avanço para a Região Metropolitana da 

Baixada Santista. Os prefeitos de Guarujá, Cubatão e Praia Grande também elogiaram a 

criação do fundo. 

No inicio de 1998 ocorreram as eleições para presidente do CONDESB. O 

prefeito de São Vicente Márcio França (PSB) sugeriu o nome do prefeito de Santos, 

Beto Mansur, tendo em vista o acordo realizado em abril de 1997. O presidente alegou 

que iria tentar convencer o governador a aceitar o nome de Mansur. 

No entanto, o nome do prefeito santista foi descartado no CONDESB, que 

tinha maioria tucana. Dos 18 conselheiros, nove eram indicados pelo governador. 

Assim, o Prefeito de Santos criticou o partidarização das eleições e retirou sua 

candidatura. A tendência, no CONDESB, era eleger um nome entre os nove membros 

do Estado ou um prefeito que fosse neutro em uma eventual disputa eleitoral 

envolvendo Covas e Maluf. Segundo Mansur, o principal problema era com a equipe de 

Mário Covas: “Eu tinha boa relação pessoal com o Covas [...] a equipe do Covas é 

muito difícil, então, por exemplo, eu nunca fui presidente do CONDESB nos meus 7 

anos e meio por questão política [...] não tinham interesse que eu fosse presidente”. (em 

entrevista realizada em agosto de 2004). 

Após dois anos de criação da região Metropolitana da Baixada Santista, a 

AGEM não fora criada pelo estado e o fundo também não saíra do papel. Sem a AGEM, 

o CONDESB e o Fundo de Desenvolvimento não conseguiriam planejar e executar 

projetos, inviabilizando todas as discussões na solução de problemas comuns. 

No entanto, em dezembro de 1998 foi sancionada pelo governo Covas a Lei 

853 que criou a AGEM. O decreto regulamentador só viria em 1999. No inicio de 1999 

foi eleito para a presidência do CONDESB Luiz Carlos Rachid (PSD), prefeito de 

Bertioga, para o biênio 1999/2000. Rachid disse que seus objetivos eram por a AGEM 

em funcionamento, como órgão executivo do CONDESB, regulamentar a legislação 

ambiental para que a lei de gerenciamento costeiro, já aprovada e sancionada, pudesse 

ser posta em prática. Faltava ainda a regulamentação das atividades da AGEM através 

de decretos. 
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A AGEM funcionaria como autarquia, ligado à Secretaria Estadual de 

Transportes Metropolitanos e teria três diretorias (Executiva, Técnica e Administrativa) 

e 22 cargos39.  

Em julho de 1999 os vereadores da região oficializaram a criação da Câmara 

Comum Metropolitana, formada por um representante de cada cidade. O objetivo era 

mudar a lei da criação da Região Metropolitana da Baixada Santista, dando ao 

Legislativo condições de interagir nas decisões referentes aos assuntos da Baixada. 

No mesmo mês o governador Covas assinou o decreto regulamentando a 

AGEM e confirmou o nome do ex-Deputado Federal Koyu Iha (PSDB) como diretor 

executivo do órgão, nome que contava com apoio de todos os prefeitos. Em entrevista 

ao Jornal da Orla, Koyu disse que a AGEM teria recursos limitados e caberia a este 

órgão fazer a coordenação entre os prefeitos, que indicariam as prioridades, juntamente 

com o CONDESB e as Comissões Temáticas. E acrescentava que “o maior problema é 

que os prefeitos estão em luta permanente por recursos para a sua cidade, isoladamente. 

Falta definir um projeto comum, um plano de ações conjugado” (JORNAL DA ORLA, 

15/09/99). 

Uma outra função do AGEM, dada a falta de recursos seria de preparar 

projetos com os prefeitos, e oferecê-los prontos para os empresários, já com toda a 

documentação necessária, relatório de impacto ambiental aprovado, etc. Para tanto, a 

AGEM buscaria apoio entre as universidades, na busca de dados e estudos da região. 

Sobre a sua indicação para o diretório do CONDESB Koyu dizia: “Cada 

prefeito me deu apoio e tem uma expectativa sobre meu desempenho. A proximidade 

que tenho do governador Mário Covas foi decisiva para que me apoiassem”. (Jornal da 

Orla, 15/09/99). 

Ainda em setembro de 1999 o CONDESB reuniu prefeitos, deputados 

federais e estaduais e representantes do governo do Estado. Koyu disse que pretendia 

conhecer as prioridades de cada município. “Vamos discutir aquilo que o CONDESB 

deliberar. Mas, para isso, é necessário que todos cumpram as metas pré-estabelecidas, 

como o repasse de recursos para o pleno funcionamento do órgão” (Ata do CONDESB). 

O prefeito de Santos, Beto Mansur, continuava a criticar o desempenho do 

CONDESB. Em resposta às críticas feitas por Beto Mansur sobre o desempenho, Luiz 

Carlos Rachid disse que o prefeito santista não participava das reuniões e que estava 

                                            
39 Hoje a Agem conta 23 conselheiros, sendo um representante de cada um dos nove municípios que a 
compõem e 14 representantes do governo do estado. 
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tentando manchar o trabalho desenvolvido por Covas e pelas pessoas que já estiverem 

no comando do conselho, no caso os prefeitos Márcio França (São Vicente) e Maurici 

Mariano (Guarujá). “Não somos vacas de presépio. O Estado tem sua posição, mas as 

questões que não são de interesse dos municípios são rejeitados”. (Luiz Carlos Rachid – 

A TRIBUNA, 18/12/1999.). 

Koyu Iha, da AGEM, afirmou não haver imposição das vontades do 

governador nas decisões do órgão. Rivaldo Otero, Presidente do Fundo de 

Desenvolvimento da Baixada Santista mostrou que Santos é um dos três municípios da 

Região Metropolitana da Baixada Santista (junto com Cubatão e Guarujá) que nunca 

depositaram uma parcela no Fundo. Até dezembro de 1999 o Fundo de 

Desenvolvimento havia recebido apenas 15,49% do que os municípios deveriam ter 

depositado e o governo do estado acenava com a possibilidade de paralisar os depósitos 

referentes às suas parcelas. 

Durante reunião do CONDESB, realizada em São Vicente, em janeiro de 

2000 e que contou com a presença de todos os prefeitos da Região Metropolitana da 

Baixada Santista e de todo o secretariado do governo do estado, o governador Mário 

Covas anunciou uma série de investimentos na Baixada Santista como, por exemplo, a 

construção de 20 mil casas populares, a duplicação da Rodovia Padre Manoel de 

Nóbrega, a construção de um viaduto sobre a linha férrea de Cubatão e a liberação de 

R$ 4,5 milhões para a ampliação do aeroporto de Itanhaém, entre outras medidas.  

O prefeito Beto Mansur considerou o encontro positivo, principalmente pelo 

fato de Covas reconhecer a necessidade do governo do estado ter uma participação 

maior no gerenciamento do Porto de Santos. O prefeito defendeu a idéia de que o 

Estado tem que gerenciar o porto de Santos, “que movimenta 42 milhões de toneladas 

por ano, e que não pode ficar nas mãos apenas do Governo Federal, que tem a maior 

participação na gestão” (Diário Oficial de Santos, 22/01/00). 

Enquanto isso continuavam as críticas do presidente do Fundo, Rivaldo 

Otero (PSDB) aos prefeitos de Santos e Cubatão. A critica de Otero se referia a uma 

proposta de adiamento dos pagamentos do Fundo feito pelo secretário cubatense 

Adalberto Ferreira da Silva, de que a cidade só contribuiria com o Fundo se os 

municípios e o governo do estado definissem previamente para que fins os recursos 

seriam usados. A proposta foi apoiada pelos representantes de Santos. Rivaldo Otero 

alegou que isso representava um retrocesso já que os depósitos no Fundo haviam sido 

definidos e discutidos em 1997. Até aquela data Santos, Cubatão e Guarujá não haviam 
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pagado nenhuma das parcelas. Somente Peruíbe, Praia Grande e Bertioga estavam 

quites com o Fundo de Desenvolvimento. 

Em fevereiro de 2000, o prefeito Beto Mansur (PPB) decidiu acirrar a 

queda-de-braço político que vinham mantendo com o governo do estado sobre a 

metropolização, ao anunciar que enviaria à Assembléia Legislativa uma sugestão de 

mudanças na Constituição Estadual para esvaziar o poder do estado no Conselho de 

Desenvolvimento da Baixada Santista. Pela proposta de Mansur, o artigo que prevê que 

os Conselhos das Regiões Metropolitanas terão participação paritária entre municípios e 

estado, passaria a prever tão-somente a decisão pelos municípios. 

Para Mansur a mudança no CONDESB era necessária porque teria havido 

uma partidarização do conselho pelo PSDB de Mário Covas. Mansur também criticava 

o processo de metropolização que, segundo ele, não teria, até agora, apresentado 

resultados concretos. Finalmente, disse temer que o dinheiro do fundo fosse usado para 

o pagamento de altos salários e empresas de consultorias. 

O presidente do Fundo Rivaldo Otero voltou a rivalizar com o prefeito 

dizendo que ele estaria desinformado sobre o processo de metropolização. Três 

deputados estaduais da Baixada Santista também criticaram a proposta de Mansur 

(Edmur Mesquita – PSDB; Mariângela Duarte e Mario Lucio Prandi, ambas do PT). O 

presidente do CONDESB, Luiz Carlos Rachid (PSDB), disse ser contrário à proposta, 

alegando que não havia partidarização, como nunca houve intervenção do governador 

nas decisões do CONDESB. Disse também estar otimista com relação à polêmica dos 

pagamentos ao Fundo de Desenvolvimento. 

Em novembro de 1999, o governo estadual interrompeu os pagamentos ao 

Fundo em função do atraso por parte de algumas prefeituras. O mesmo ocorreu com 

outros municípios que já haviam depositado suas parcelas. 

Edmur Mesquita, deputado estadual pelo PSDB afirmou que o prefeito de 

Santos estaria conspirando contra o processo de metropolização da Baixada Santista. 

Considerou contraditória a posição de Mansur, já que ele havia tentado ser presidente da 

CONDESB. 

 

 

Vi que o prefeito quer alterar a composição do Conselho. Ele 
participou de apenas duas ou três reuniões, sendo que uma delas foi 
em Santos porque, é claro, se ele não tivesse ido a esse encontro, teria 
ficado feio demais. (A Tribuna, 08/02/2000). 
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Apesar das críticas o prefeito Mansur encaminhou em fevereiro 2000 o 

projeto alterando o artigo 154 da Constituição Estadual, que acabaria com a participação 

do estado nas decisões dos Conselhos das Regiões Metropolitanas. Alegou que não 

estaria conspirando contra a metropolização e que era preciso “adequar a realidade 

institucional àquela a ser observada na realização do planejamento das Regiões 

Metropolitanas, proporcionando aos municípios integrantes a digna e verdadeira 

representatividade, principalmente assegurando-lhes efetivo poder de deliberação sobre 

assuntos de interesse regional”. (A TRIBUNA, 15/02/2000). 

Rebateu também as críticas sobre sua ausência nos encontros, dizendo que 

estava sempre representado e que nada de concreto havia sido decidido. 

O diretor do AGEM, Koyu Iha, desse apenas que era um direito do prefeito 

pedir a alteração da Constituição Estadual para conseguir que apenas os municípios da 

Baixada Santista tomem decisões comuns à região, mas observou que isso poderia ser 

feito por meio de um consórcio entre os prefeitos. Comentou que uma das razões da 

existência da AGEM é a de minimizar conflitos entre as prefeituras e as secretarias 

estaduais e que a falta de recursos para o fundo acabaria por prejudicar projetos 

regionais de interesse comum da região. 

Na reunião do CONDESB de fevereiro de 2000 compareceram todos os 

prefeitos que decidiram, por unanimidade, fundar o que seria denominado Grupo dos 

Nove (G-9) reunindo todos os prefeitos, que se encontrariam antes de cada reunião do 

CONDESB para deliberar sobre assuntos de interesse dos municípios e depois 

apresentá-los no plenário. A proposta foi do prefeito de Cubatão Nei Serra (PTB). Nesta 

reunião também foram acatadas duas propostas de Nei Serra e uma de Beto Mansur. Foi 

decidido também que os prefeitos começariam a depositar as parcelas devidas ao Fundo, 

na mesma base do governo estadual. 

Em março aconteceram as eleições para a presidência do CONDESB, 

confirmando o nome do prefeito de Bertioga, Ricardo Yamauti. As articulações para 

eleger Yamauti, foram iniciadas por membros do governo do estado. Para o governador 

Covas, o prefeito teria o perfil ideal para assumir o cargo, porque não representaria uma 

“fonte de atrito” com os tucanos e demais prefeitos da região. Também pesou o fato 

dele não ter pretensões políticas naquele ano eleitoral, já que Yamauti seria o único 
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dentre os prefeitos da RMBS que não disputaria a reeleição. A vice-presidência ficou 

com Washington Martins, da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado. 

Em abril daquele ano uma importante decisão na área habitacional foi 

anunciada pelo Secretário Estadual da Habitação, Francisco Prado. A Baixada Santista 

foi a primeira Região Metropolitana fora da capital a receber investimentos previstos no 

Plano de Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal, que consiste 

na disponibilização de linhas de financiamento habitacional pelo sistema de 

arrendamento. 

Em maio o governo do estado liberou R$ 1 milhão para a AGEM, recursos a 

serem utilizados para viabilizar um convênio com a EMPLASA (Empresa 

Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo). Uma das prioridades da AGEM 

foi a criação de um sistema cartográfico regional. 

Em julho de 2000, os vereadores que faziam parte da Câmara Comum 

Metropolitana (criada em maio de 1999) iniciaram um processo de articulação política 

para modificar a Lei Complementar 815, que criou o CONDESB e fazer com que uma 

comissão de vereadores fizesse parte da estrutura do órgão, a exemplo do que já ocorria 

em Campinas, onde os vereadores não têm poder de voto, mas podem se manifestar 

oficialmente como instância consultiva. 

Com relação ao Fundo de Desenvolvimento, em 2000, ano eleitoral nenhum 

município depositou sua cota. Como a lei prevê que o Estado só poderá enviar os 

recursos se os municípios também o fizerem, o governo parou de depositar para não ser, 

interpelado pelo Tribunal de Contas. 

Guarujá era o município com menos depósitos. De acordo com Rivaldo 

Otero, presidente do Fundo, o que poderia ter motivado o não-pagamento foi a difícil 

situação econômica dos municípios e a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O 

organismo também não tem como pressionar as cidades a efetuarem os depósitos porque 

as quotas-partes não se constituem em dívidas executáveis. 

Koyu Iha, da AGEM, reconhecia a dificuldade de alcançar consenso 

metropolitano sem resvalar em picuinhas políticas. “Os poderes municipais são muito 

zelosos em sua autonomia”. (Revista LM Estadual/Ago 2000). 

O diretor da AGEM, Koyu Iha, justificava a falta de obras na RMBS pelo 

fato da autarquia estar empregando seus recursos em estudos deliberados e solicitados 

pelo CONDESB. Para ele, a AGEM não existe para fazer obras, mas estudos e 

planejamento para obras necessárias à população. Koyu ressaltou que houve ações 
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metropolitanas concretas como as Operações Verão e o CEASA Metropolitano, mas que 

a população não sente e não percebe como tal. Para ele as dificuldades surgem também 

em relação à competência de cada ente federativo. Assim, por exemplo, a AGEM 

realizou um estudo sobre o lixo que é de competência municipal e nada foi feito. O 

governo do estado, segundo o diretor, fez a sua parte, investindo na despoluição das 

praias, saneando 90% da região e construindo a segunda pista da Imigrantes. 

No ano de 2001 a CONDESB deliberou pela contratação, através da 

EMPLASA, de um plano de desenvolvimento da região, de forma a orientar o 

desenvolvimento e a gestão da metrópole. O trabalho seria dividido em cinco etapas 

mensais: 

1. Levantamento e sistematização de dados da RMBS; 

2. Identificação dos fluxos transacionais e a forma de inserção da região dos 

mesmos; 

3. Conjunto de diretrizes gerais e respectivos planos, programas e projetos; 

4. Conjunto de procedimentos, medidas e ações; 

5. Realização de debates técnico-temáticos para cada grupo de temas 

abordados. 

Em março de 2001 foi escolhido o novo presidente do CONDESB, o 

prefeito de Cubatão Clermont Silveira Costa (PL). A escolha teria sido articulada pelo 

deputado estadual Edmur Mesquita (PSDB). Em abril, o CONDESB decidiu que as 

prefeituras da região voltariam a fazer os depósitos ao fundo. No entanto, ficou decidido 

também que os prefeitos poderiam retirar o dinheiro já depositado, mais a verba 

proporcional depositada pelo Governo do Estado. 

A deliberação previa que os municípios teriam o prazo de seis meses para se 

beneficiarem do saque dos recursos depositados, mediante a apresentação de projetos 

para investimentos metropolitanos em suas respectivas cidades, mas somente poderiam 

fazê-lo se estivessem em dia com os depósitos. O saldo do fundo, naquela ocasião, era 

de R$1.800.000,00. Tal mudança na gestão do fundo possibilitou a retomada dos 

depósitos por parte das municipalidades. 

 

 

O que estimulou a ação do CONDESB e estimulou o pagamento dos 
recursos (por parte das prefeituras) foi justamente você fazer esta 
destinação, os municípios podem optar por uma obra de interesse 
metropolitano usando recursos do fundo [...] isto não era feito e essa 
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ou aquela prefeitura não recolhia. (Orlando Bifulco, Prefeito de 
Itanhaém, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Embora reconheça que os recursos do fundo não são suficientes para atender 

a todo tipo de obra, considera estas verbas importantes. Cita o exemplo do corpo de 

bombeiros que atende Peruíbe e Mongaguá e tem caráter metropolitano. “Foi esse 

detalhe que atraiu as prefeituras a contribuírem. Qual prefeito não vai querer aplicar R$ 

100 mil num fundo e no ano seguinte estar recebendo R$ 200 mil? [...] Qual capital 

você faz aumentar 50 mil, 60 mil reais de um ano para outro?” (idem). 

O Fundo de Desenvolvimento funciona da seguinte forma: quarenta por 

cento (40%) de seus recursos são por todos compartilhados e investidos em obras de 

interesse municipal, mas que estejam dentro do PMDI ou do PDTUR. O restante pode 

ser utilizado pelo município em obras de interesse metropolitano. Os municípios querem 

aumentar os recursos do fundo, porém, o estado alega não ter recursos suficientes para 

tanto. As licitações são realizadas pela agência. 

Em outubro de 2001 foi anunciado, pela primeira vez, que os novos 

prefeitos receberiam verbas do governo do estado para executar projetos em suas 

cidades que sejam de interesse regional. Das nove propostas apresentada ao Fundo de 

Desenvolvimento quatro eram na área de saúde enquanto as outras cinco se referiam aos 

sistemas viários municipais. 

No entanto, a ínfima participação dos prefeitos em reuniões do CONDESB 

continuava. Em janeiro de 2002 apenas um prefeito compareceu, os outros mandaram 

representantes. Enquanto isso, o presidente da Câmara Municipal de Santos, José 

Antonio M. Almeida (PPS) encaminhava proposta que previa a reformulação do papel 

da AGEM, que considerava ineficiente em questões prioritárias, como a integração da 

região a partir da ligação ferroviária, por meio de veículo leve sobre trilhos (VLT), 

engavetado há oito anos, segundo o vereador. Almeida também criticava o CONDESB 

que não conseguia estimular a participação dos prefeitos na busca de soluções comuns 

para a região. 

Koyu Iha defendeu-se alegando que a AGEM era mera executora do que o 

CONDESB deliberava e que sua função era desenvolver projetos e conseguir recursos 

do estado e dos municípios. 
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Em 2002 tomava posse o novo presidente do CONDESB, Orlando Bifulco, 

prefeito de Itanhaém, enquanto o secretário do estado de transportes metropolitanos, 

Jurandir Fernandes, anunciava um projeto de R$280 milhões para a implantação do 

VLT. Bifulco era o sexto presidente do CONDESB e fora indicado pelo prefeito Beto 

Mansur, de Santos. Rivaldo Otero, fora reeleito para a presidência do Fundo. No 

encerramento o prefeito de Santos fez cobranças relacionadas a projetos para a Baixada, 

como a implantação do aeroporto metropolitano, a destinação final do lixo de Santos e 

São Vicente e as obras na malha urbana das cidades para minimizar o impacto da 

segunda pista da imigrantes. 

O secretário Jurandir Fernandes afirmava na solenidade que o processo de 

metropolização da Baixada Santista serviria como exemplo para a região de Campinas 

que ainda não tinha o fundo e agência. 

O ano de 2002 foi marcado por importantes ações e obras. Foi concluído o 

Sistema de Informação Metropolitana, para localização de bairros e o Sistema 

Cartográfico da RMBS, iniciado a elaboração do projeto de Sinalização Viária 

Metropolitana (Sinalvim), desenvolvido o Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

Integrado, concluído o Plano Diretor de Turismo, elaborado o estudo de Origem e 

Destino de Cargas para mapear o deslocamento de cargas na região e planejar o sistema 

viário, entre outros. Além disso, obras totalizando mais de um milhão de reais, como a 

macro drenagem na zona noroeste e o recapeamento da Avenida Pres. Wilson em São 

Vicente, foram consumadas. 

Também o ano de 2003 foi mais animador para o RMBS. No início do ano, 

nas primeiras cinco reuniões, a maioria dos prefeitos compareceu. Em março de 2003 

foi escolhido o novo presidente do CONDESB, o prefeito de Peruíbe, Gilson Bargieri 

(PL), candidato único à presidência do órgão. O antecessor, Orlando Bifulco (PFL) 

definiu-se como defensor ferrenho do CONDESB e disse que as críticas ao órgão 

provinham de quem não conhece o seu papel: “Todo órgão que não é executivo passa 

por isso, porque a população cobra resultados. E quando as coisas acabam acontecendo 

nos municípios, as pessoas não sabem que aquela idéia nasceu no CONDESB” 

(DIÁRIO DO LITORAL, 02/03/2003). 

O Fundo de Desenvolvimento disponibilizava no início de 2003 um total de 

R$ 3,8 milhões para obras de caráter metropolitano. Do total R$ 2,0 milhões para serem 

aplicados em projetos elaborados pelos municípios e o restante para as propostas da 

AGEM. Rivaldo Otero alertava: “O fato é que, historicamente, o orçamento estadual 
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não leva em consideração prioridades levantadas pelas Regiões Metropolitanas. O 

governo do estado é quem decide o que vai ser priorizado.” (A TRIBUNA, 15/05/2003). 

O novo presidente do CONDESB afirmou que pretendia atuar em cima de 

projetos emperrados e que manteria contato constante com os municípios e o estado. O 

aeroporto e o CEASA seriam construídos em área que demandam análise ambiental. Por 

fim, ressaltou que a agilização da execução de projetos desenvolvidos pelo CONDESB 

depende da criação de um orçamento regional que seja levado em consideração pelas 

três esferas de governo. 

Em agosto de 2003 ficou pronto o Sistema Cartográfico Metropolitano, 

estudo aprovado pelo CONDESB em 2002 e que demandou recursos do governo 

estadual da ordem de R$ 1,35 milhão. O trabalho será completado por outro projeto, 

também coberto pelo governo estadual e aprovado pelo CONDESB: o Sistema de 

Informações Metropolitanas da Baixada Santista (SIM-BS). 

A postura municipalista autárquica dos prefeitos, no entanto, ficou clara em 

reunião do CONDESB, realizada em fevereiro de 2004, onde foi aprovada a antecipação 

da liberação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento mantido pelas nove prefeituras. 

Pelos trâmites normais, cada município só poderia aplicar a respectiva quota em 

projetos para o próximo exercício. Os prefeitos justificaram tal ato alegando que este 

seria o último ano de gestão de alguns e que cada um deveria utilizar os recursos 

investidos durante o governo. A proposta, no entanto, foi alvo de críticas do presidente 

do fundo, Rivaldo Otero, que destacou que a verba arrecadada estava destinada a 

projetos globais já definidos, como a Sinalização Viária Metropolitana40 (SINALVIM). 

Em março de 2004 foi eleito presidente do CONDESB, pela primeira vez, o 

prefeito Beto Mansur. A indicação de Mansur partiu dos integrantes do CONDESB, 

mesmo sabendo do distanciamento do prefeito em relação ao órgão. Pela ordem, o 

próximo mandato deveria ser do prefeito de Mongaguá, Artur Parada Prócida, mas o 

mesmo anunciou a intenção de tentar a reeleição e optou por indicar o prefeito de 

Santos. Nesta reunião também foi reeleito o presidente do Fundo, Rivaldo Otero, e 

aprovada a liberação de R$ 400 mil do Fundo Metropolitano para a primeira fase de 

implantação de uma base aérea da polícia militar, prevista para ser instalada no Guarujá. 

Até março de 2004, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano contava 

com mais R$ 11 milhões para investimentos na região. Desse total R$ 7,6 milhões já 

                                            
40 Os municípios receberam igual verba (150 mil reais) para o trabalho de sinalização viária. 
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estavam com os projetos aprovados pelo CONDESB e liberados para execução. Até 

agosto de 2004 haviam sido aprovados R$ 6.805.366 em projetos, conforme Anexo 1. 

 

Conclusão 

 

A metropolização na Baixada Santista completou oito anos, mas ainda não 

solucionou problemas graves como, por exemplo, a destinação final do lixo, uma das 

principais discussões que deram origem a associação regional. É um problema que 

demanda muitos recursos41, mas também existem entraves jurídicos que podem gerar 

impasses, como por exemplo, a autonomia municipal. Foi o que aconteceu em 1999 

quando os prefeitos de Santos, São Vicente e Cubatão escolheram o Sítio das Areias, em 

Cubatão, para servir de aterro sanitário às três cidades; o projeto não saiu porque os 

vereadores de Cubatão rejeitaram-no. Atualmente, Santos recebe lixo de Cubatão e 

Bertioga, enquanto São Vicente e Praia Grande mandam lixo para Mauá, na Região do 

Grande ABC, que é uma área com problemas de infraestrutura neste setor. 

As decisões isoladas de municípios da Baixada Santista impedem uma 

abordagem conjunta em torno de problemas comuns. Para que o processo de 

metropolização progrida é preciso romper certas interfaces que envolvam interesses 

isolados de cada município. Cada município, portanto, tenta resolver o seu problema. O 

incinerador de Cubatão não está sendo usado e o lixo hospitalar de toda a região é 

levado para São Paulo. 

 

 

Os prefeitos têm fugido do problema e até agora a destinação final do 
lixo tem sido feita da forma a mais primitiva possível, que são os 
lixões. O lixo chega e é jogado, mal recebe uma camada de cobertura 
e não tem qualquer impermeabilização inferior para evitar a 
contaminação do lençol freático; então, é um investimento que não dá 
voto. (Oswaldo Aly, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

O diretor da AGEM, Koyu Iha, alega que muitas das prioridades são 

definidas no CONDESB e conduzidas ao orçamento do Estado e que “o problema é que 

                                            
41 Um incinerador para a região foi orçado em150 milhões de dólares. 



 170

muitas vezes querem tornar o conselho palco de embates políticos sobre temas estaduais 

e nacionais, que fogem da esfera metropolitana”. (A TRIBUNA, 30 de julho de 2004). 

Para a Deputada Estadual Maria Lucia Prandi os prefeitos estariam muito 

alinhados ao governo do estado, achando que “se não fizerem crítica ao governo do 

estado fica mais fácil receber verbas e vêem estas verbas enquanto benesses dadas pelo 

governo do estado e não enquanto direito da população do seu município” (em 

entrevista realizada em agosto de 2004). Para a Deputada Federal Mariângela Duarte 

(PT) as relações entre os poderes locais está equivocada: 

 

 

Falta aos prefeitos uma mentalidade metropolitana. Cada prefeito vai 
ali resolver o seu problema. Mourão diz assim para os outros 
prefeitos: ‘vocês não querem construir presídios porque vocês são 
cidades turísticas e eu que fico construindo presídios para vocês’ [...] 
Santos não quer construir presídios, o outro não quer construir 
presídio e tal. Quem é que ficou com os presídios? São Vicente e Praia 
Grande. Agora Praia Grande decretou sua alforria, não vai receber 
preso de Santos. [...] Santos alega que os doentes de Praia Grande vão 
para Santos. 

 

 

A postura municipalista autárquica pode ser também exemplificada nos 

reiterados pedidos de construção de aeroportos por parte dos municípios da RMBS. 

Existe um projeto assinado entre União, Estado e Município para transformação da Base 

Aérea de Santos no Aeroporto Metropolitano do Guarujá, e que é uma aspiração de 

Santos e do Guarujá. Embora tenha apoio no CONDESB, não foi um projeto deste 

conselho42, mas iniciativa da Prefeitura do Guarujá. Ao mesmo tempo, existe o interesse 

do município de Itanhaém de ter um aeroporto civil de caráter estadual e regional (já 

tem pista construída com tecnologia moderna e está em construção o terminal de 

embarque). O governo do estado aprovou os dois projetos, assim como o Governo 

Federal apóia a Base Aérea de Santos. No entanto, o Prefeito Mourão (Praia Grande) 

também quer um aeroporto internacional em seu município. 

O prefeito Beto Mansur, que atualmente é presidente do CONDESB, avalia 

o processo como válido, mas diz que os prefeitos é que deveriam ter a palavra final nas 
                                            
42 Existem outros projetos que também não foram de iniciativa da RMBS, como a construção 
de um túnel entre Santos e Guarujá e a construção das perimetrais em Santos e no Guarujá 
para tirar o trânsito da malha urbana. São projetos feitos entre a CODESP, Governo do Estado 
e Governo Federal. 
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decisões já que “quando eventualmente possa ocorrer uma disputa no voto sempre os 

municípios vão perder, porque o estado sempre está cooptando algum município. Não 

diria somente na nossa região, mas acredito que em qualquer lugar” (em entrevista 

realizada em agosto de 2004). Citou como exemplos os municípios como Peruíbe, 

Mongaguá, Itanhaém, Bertioga que dependem de recursos do governo estadual e que 

poderiam ser facilmente cooptados. 

Beto Mansur também tem criticado a destinação das verbas do fundo que 

nem sempre são de interesse metropolitano. Citou, como o exemplo, obras como 

pavimentação de ruas com tráfego intenso, com recursos do fundo (com a idéia de 

incrementar o turismo), que não vê como de cunho metropolitano. Em entrevista, disse 

que Santos faz tal destinação e deu o exemplo do Hospital da Zona Noroeste que atende 

a toda região. Acha que se cada município tivesse o seu Pronto Socorro ou Policlínicas 

bem montadas não precisariam construir hospitais e que deveria ser adotada uma 

câmara de compensação (com o apoio do Governo Federal) para área de saúde, sendo o 

valor gasto com o paciente enviado à cidade em que a pessoa foi assistida.  

 

 

Então às vezes você tem um excesso de oferta, falta leito de UTI, mas 
se você concentrasse determinadas especialidades numa cidade e se 
você tivesse atendimentos primários e secundários nas outras cidades, 
estaria resolvido o problema. Ocorre que às vezes os prefeitos optam 
em comprar uma ambulância nova para trazer o doente para cá. (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Os demais prefeitos da região entendem a metropolização como uma 

realidade que entre os benefícios está o ganho de status e força política para a região. 

“Houve um entendimento que um apoiando o outro a região tem mais força; ela 

funciona muito bem por isso” (Carlos Alberto Soares Souza, em entrevista realizada em 

agosto de 2004). 

Carlos Alberto Soares Souza, no entanto, ao citar o exemplo do Aeroporto 

Metropolitano do Guarujá alegou que “o Governo Federal ouve muito mais 

individualmente os municípios do que as regiões” (em entrevista realizada em agosto de 

2004). 

Os prefeitos, no início, acreditavam que viriam grandes recursos do estado, 

porém isto não ocorreu na intensidade que esperavam. A ausência, no início, de 
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resultados práticos desgastou o CONDESB, que não contava com todo o recurso 

necessário, já que muitos municípios não estavam depositando a sua quota parte. 

 

 

Os prefeitos viviam pressionados. Ainda hoje, na vivência do próprio 
CONDESB a gente sente que não há aquele amadurecimento ideal no 
sentido de colocar os municípios, não diante de um quarto ente 
público, mas de um ente que seria um instrumento para realização das 
tarefas de interesse comum. (Oswaldo Aly, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

Mas existem avanços, como a institucionalização de práticas conjuntas, 

consideradas irreversíveis por todos os entrevistados e a realização conjunta de um 

planejamento integrado e de projetos como os elencados acima. Talvez o maior ganho 

da metropolização da Baixada santista tenha sido o fortalecimento político da região. 

Para Clóvis Vasconcelos, Secretário de Imprensa e Comunicação de São 

Vicente, a relação entre os prefeitos é excelente e os bons resultados alcançados pela 

região devem-se ao pragmatismo dos prefeitos. 

 

 

As lideranças políticas sempre cobraram [...] já tinham essa 
consciência, mas faltava viabilizar [...] estava muito no discurso. 
Demorou a se concretizar [...] Esta nova geração de políticos é 
responsável por isso. O que tem marcado o sucesso de algumas 
administrações aqui na Baixada é o pragmatismo [...] A RM é 
resultado do pragmatismo destas novas gerações de políticos que estão 
aí. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 
 

 

Na verdade, no caso de São Vicente é preciso fazer uma análise. 

Considerada uma das cidades mais pobres da RMBS, foi um dos municípios mais 

beneficiados por investimentos estaduais e federais nos últimos anos. Segundo o 

entrevistado, Clóvis Vasconcelos, tal aporte de recursos deve-se ao bom relacionamento 

existente entre o Prefeito Márcio França (PSB) e os governos federal e estadual. O 

governo do estado investiu na Favela México 70 mais de trinta milhões de reais, através 

da CDHU, para consolidar o terreno, fazer saneamento e construir moradias (1.200 

apartamentos). Assim resume o secretário de São Vicente: 
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Estamos resolvendo o problema de moradia. Por quê? Por causa do 
prestígio também como Região Metropolitana, do prestígio do prefeito 
Márcio França, que tem uma penetração muito forte em Brasília e no 
governo do estado também [...] graças a este status políticos nossa 
região tem conseguido investimentos. (em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

Também houve investimento do governo estadual em saneamento básico, 

que fez com que a cidade, que contava apenas com 17% de saneamento em 1997, 

passasse para a casa dos 85% em 2004. 

 

 

[...] graças à força conjunta dos nove, porque o esgoto jogado na praia 
não existem barreiras administrativas, ele contamina Santos, como 
São Vicente. Isso ajudou muito São Vicente, este investimento em 
saneamento [...] nos 472 anos de São Vicente de história de São 
Vicente nunca se viu tanto investimento [...] liberou recursos para o 
centro de convenções de 32 mil metros quadrados. (em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 

 

 

Em 1996 a Assembléia Legislativa aprovou um empréstimo de US$ 460 

milhões para a SABESP. Em 2000 aprovou outro de US$ 200 milhões contratado por 

um Banco do Japão. Para a Deputada Federal Mariângela Duarte a situação falimentar 

da SABESP vem daí. “Eles dizem que a grande conquista deles (referindo-se ao 

governo estadual) é o saneamento [...] São Vicente passou de 17% para 84% [...], mas 

eu quero saber das grandes favelas. Como eles estão resolvendo o problema das grandes 

favelas43?” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Um outro exemplo de falta de visão metropolitana é a inexistência de 

decisões conjuntas para a realização de obras com caráter metropolitano. Em relação ao 

Centro de Convenções de São Vicente há críticas do prefeito Beto Mansur de que é 

preciso ter um plano diretor de turismo para a RMBS, ou seja, faltou uma visão 

realmente metropolitana dos problemas e do direcionamento dos recursos, já que Santos 

possui um dos dez maiores centros de convenção do país, construído pela iniciativa 

privada. Com a construção - com verba estadual e sem passar pelo crivo metropolitano - 

                                            
43 Existem entre 30 a 40 mil pessoas morando em encostas na RMBS.  
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do Centro de Convenções de São Vicente ambos os centros ficaram subtilizados, 

segundo o prefeito santista. 

A relação com o governador Geraldo Alckmin foi apontada pelos prefeitos 

entrevistados como produtiva. A maioria dos entrevistados citou os recursos estaduais 

em saneamento básico como uma importante obra metropolitana. Porém, tal decisão foi 

exclusivamente estadual e aplicada às demais regiões do Estado de São Paulo. 

Orlando Bifulco, prefeito de Itanhaém não concorda com opiniões que põem 

em dúvida a RMBS e acrescenta: 

 

 

Se não houvesse o espaço do CONDESB, se não houvesse a AGEM, 
se não houvesse o Fundo, onde é que estariam sendo discutidos todos 
estes grandes temas que interessam e muito a região metropolitana? 
[...] Temos que considerar que a grande maioria dos assuntos que são 
tratados dentro do CONDESB, dentro da nossa estrutura 
metropolitana, não depende da execução por nossa parte; geralmente 
essa execução está nas mãos de um terceiro, do governo estadual, do 
Governo Federal [...], mas essas entidades são mais sensibilizadas 
quando o CONDESB se manifesta. [...] A nossa função (CONDESB) 
é justamente apontar as deficiências, as necessidades e dar o suporte 
de discussão em câmaras temáticas [...] isto dá uma validade, não é 
um prefeito isolado que está falando, é um conjunto de pessoas que 
está dizendo que aquilo é fundamental (em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

Não é o que pensam as deputadas Mariângela Duarte e Maria Lucia Prandi. 

 

 

Sinceramente eu não vi nenhum avanço. Eles continuam prefeitos das 
suas cidades [...], sobretudo quem gosta de ir às reuniões são os 
prefeitos que se não dos tucanos são muito ligados ao governador. Os 
que não são ligados não vão. (Mariângela Duarte, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 
 
Acho que não há um amadurecimento metropolitano, principalmente 
por parte dos prefeitos, apesar dos esforços de um e de outro, nós não 
temos ainda uma integração na saúde, não temos integração na 
educação, porque eu entendo que nós devemos ter os serviços 
essenciais em todos os municípios. (Maria Lucia Prandi, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 
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No entanto, é consenso entre os prefeitos e deputadas da região que há 

avanços e que é preciso mais recursos e apoio, tanto do Governo Federal, como do 

governo estadual. Uma das reivindicações do Prefeito de São Vicente, Márcio França é 

que as RMs tenham status de secretaria estadual para conseguir recursos e que seja 

sempre nomeada uma pessoa da região para o cargo de secretário. 

 

 

Dentro da democracia a Região Metropolitana é um canal excelente de 
administração, de representatividade, uma força política enorme, que 
quer queiram os governos federal e estadual ou não, ela vai se 
consolidar, ela vai crescer. [...] Ou se fortalece a RM ou estes 
problemas que a gente vê nas grandes cidades vão se agravar. (Clóvis 
Vasconcelos, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Finalmente não existe uma visão metropolitana de transportes; o transporte 

regionalizado não avançou. O grande problema tem sido as elevadas tarifas de 

transportes intermunicipais. Para as deputadas petistas Maria Lúcia Prandi e Mariângela 

Duarte os resultados foram poucos e lentos: 

 

 

O primeiro passo seria a metropolização dos transportes, que até então 
não aconteceu e proporcionaria uma tarifa única para todas as cidades. 
Também não há participação da sociedade civil e dos legislativos e o 
CONDESB não cumpre nem mesmo o que a lei determina, que é a 
realização de audiências públicas a cada seis meses. (Maria Lucia 
Prandi, A Tribuna, 30 de julho de 2004). 
 
[...] nós não temos nada de transporte metropolitano. Também 
tínhamos uma emenda neste sentido que as resoluções de transportes 
ficassem sobre determinação do CONDESB e não é assim, fica sob a 
determinação da Secretaria de Transportes Metropolitanos e isso é 
uma limitação da real integração na questão dos transportes. A outra 
questão é a da destinação final dos resíduos sólidos. (em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 
 
Eu considero que a maior derrota da Região Metropolitana está em 
não ter conseguido aprovar um único projeto que fosse de impacto 
social que servisse às cinco cidades [...] segundo, a questão do 
transporte. Ele tem sido de uma perversidade para a vida das pessoas, 
para o emprego das pessoas. As pessoas estão sendo demitidas em 
massa por causa do transporte. O transporte é caríssimo. (Deputada 
Mariângela Duarte, em entrevista realizada em agosto de 2004). 
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A questão dos transportes é catastrófica [...] o Estado de São Paulo 
[...] antes com a DERSA e agora coma a ARTESP é absolutamente 
refratário à resolução de questões de transporte com o fito popular. O 
compromisso que esse pessoal tem com as concessionárias de estradas 
públicas e com os donos de empresas de ônibus é um negócio 
assustador. (idem). 

 

 

Koyu Iha, da AGEM, também considera um dos principais desafios a 

integração dos transportes intermunicipais, de forma a adequar sistema viário entre os 

cinco municípios. Acrescenta também como outro grande desafio proporcionar 

abastecimento de água a toda população, bem como a preservar os mananciais. 

 

 

Evidente que este problema de infraestrutura necessária numa região 
portuária não depende exclusivamente da vontade metropolitana e de 
seus membros; requer não só uma participação efetiva do estado, mas 
uma participação efetiva da União neste processo de metropolização, 
ou na sua integração. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Quanto à agência e seus resultados verificamos que, além do CD-ROM com 

o compêndio de informações sócio-econômicas detalhadas da RMBS, outros estudos 

encomendados pela AGEM foram concluídos como o de impacto que a segunda pista 

iria trazer para a Baixada Santista e o relatório de impacto de cargas, tendo em vista a 

privatização do porto. Todos esses estudos subsidiariam o Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado - PMDI, que se desdobrou em outros, como o Plano Diretor 

de Turismo - PDTUR. 

A maioria dos prefeitos entrevistados acredita na imparcialidade técnica do 

trabalho realizado pela AGEM e procuram atribuir tal fato a certa discrição do seu 

diretor Koyu Iha, que segundo Orlando Bifulco, Prefeito de Itanhaém, deixa a evidência 

das ações para o CONDESB e não procura se aproveitar politicamente. “Grande parte 

do mérito do que é feito pela agência deve-se a forma de ser do Sr. Koyu” (em 

entrevista realizada em agosto de 2004). Para Koyu Iha “quem tem mandato popular é o 

prefeito. A AGEM não pode pensar em faturar nenhuma das obras ou recursos dados 

aos municípios” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Em maio de 2004, a Assembléia legislativa de São Paulo aprovou projeto de 

Lei Complementar, do governador Geraldo Alckmin, transferindo a AGEM para 
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jurisdição da secretaria de Economia e Planejamento, assim como órgãos como a 

EMPLASA. A iniciativa, segundo os entrevistados, faz parte de uma estratégia para 

centralizar na pasta todos os órgãos de planejamento do estado. Na próxima seção este 

episódio será mais bem detalhado. 

A AGEM também precisa equacionar outra questão: como autarquia não 

tem poder legal44 para avalizar eventuais empréstimos de obras metropolitanas e não 

pode delegar a função aos municípios. Enquanto este impasse não for resolvido fica 

difícil buscar recursos em instituições privadas de crédito e até mesmo no exterior.  

Atualmente, a agência é mantida pelo governo do estado (50%) e pelos 

municípios (50%). No entanto, a autarquia cobra dos municípios cinco por cento a título 

de assistência técnica. Seu quadro de pessoal é composto por dois funcionários cedidos 

pelo estado, além dos próprios, em número de seis, bem como dez estagiários. O 

escritório está situado em dois andares alugados em um prédio na cidade de Santos, 

constituído de amplas salas bem mobiliadas e com todos os equipamentos de 

informática. 

As hipóteses do pioneirismo na criação e institucionalização da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, levantadas na introdução deste trabalho, confirmam-

se, parcialmente. Desta forma, o seu pioneirismo deve-se a quatro fatores igualmente 

importantes: 

1. Primeiro, a mobilização de alguns prefeitos e o interesse já antigo na 

metropolização como forma de obter recursos e solucionar os graves 

problemas que já afetavam a região desde os anos sessenta; 

2. Segundo, as características geofísicas que tornam a RMBS muito 

especial, pois a conurbação passa por água (mar, canais, mangues, 

rios, etc.), morros, ilhas e área continental. Ou seja, há uma grande e 

nítida identificação das áreas conurbadas, limitadas, externamente, 

pela Serra do Mar e pelo Oceano Atlântico e, internamente, por ruas, 

rios, mangues e canais. É também uma das regiões mais antigas do 

Brasil, onde se encontra a primeira (São Vicente) e a segunda 

(Itanhaém) Câmaras Municipais; 

3. Terceiro, a existência de um importante pólo petroquímico e, 

principalmente, por abrigar o maior porto brasileiro; 

                                            
44 A Agem é uma autarquia estadual, mas recebe verbas dos municípios. 
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4. Quarto, a participação do governo estadual paulista, principalmente a 

figura do ex-governador Mário Covas, contribuiu decisivamente 

para a implementação das estruturas legais e do equipamento 

metropolitano. 

 

Vários entrevistados confirmam a importância destes fatores para o 

pioneirismo da Baixada Santista. 

 

 

[...] A própria coincidência dos estudos sobre metropolização e a 
afloração da legislação ocorrida em 1988 na nova constituição 
brasileira fez com que criasse um momento propício, pois os estudos 
mais evoluídos na questão metropolitana estavam justamente na 
Baixada Santista e, conseguintemente, a disponibilidade dos senhores 
prefeitos que estavam participando da discussão do processo de 
criação da região, o interesse já antigo do estudo dessa região, a 
própria importância do porto em nível nacional, enfim, existiam vários 
fatores que transcendiam ao interesse só dos municípios, mas do 
governo do estado que essa região fosse mais bem organizada e 
estruturada [...] a própria situação da demanda das políticas de 
privatização [...] no sentido de dar uma nova cara para a questão da 
prestação de serviços de infraestrutura estratégico do porto, a 
estadualização [...] foram também determinantes de que haveria de ser 
esta a região mais envolvida. (Luiz Carlos Rachid, em entrevista 
realizada em julho de 2004). 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, a sua constituição surgiu 
para criar uma instância intermediária do governo do estado. O 
domínio dos tucanos ali é um negócio chocante, eu conheço, estou 
nisso há tanto tempo [...] O Estado não precisa de mais uma instancia 
de poder. Basta o governo, que tem muito poder, cooptar um prefeito 
para o lado dele e tem maioria para tomar decisões. (Mariângela 
Duarte, em entrevista realizada em agosto de 2004). 
 
A Baixada tem mesma linguagem, o discurso político já era 
homogeneizante. Você ouvia falar na Baixada Santista; em Campinas 
você não ouvia falar na Região de Campinas. Você ouvia falar em 
Campinas, em Sumaré, em Hortolândia, em Valinhos, em Vinhedo. 
Cada prefeito com discurso do seu município. [...] A impressão que se 
tem é que Baixada já se via como um grande problema urbano e não 
como um fragmento de municípios. Poderia ter acontecido também 
em Campinas, mas a história de Campinas mostra que o 
desmembramento já é antigo. Paulínia pertencia a Campinas, 
Cosmópolis pertencia a Campinas, Valinhos pertencia a Campinas. O 
desmembramento foi como que um distanciamento [...] na Baixada foi 
o contrário. Os municípios procuram discutir muito anteriormente 
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seus problemas comuns. (Jurandir Fernandes, em entrevista realizada 
em agosto de 2004). 
 
Houve um protagonismo muito forte dos prefeitos, principalmente do 
Capistrano. Já havia uma tradição dos prefeitos se juntarem e agirem 
de forma cooperada. Já havia uma cultura maior do que Campinas. 
Covas respondeu a uma pressão política mais organizada dos prefeitos 
que tinham maior clareza. (Renato Simões, em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 

 

 

Nos deteremos nos itens três e quatro, como forma de tentar explicar as 

hipóteses argüidas inicialmente. A importância do porto e os conflitos políticos que 

envolvem a discussão atual sobre a sua regionalização ocorrem, num momento único da 

política brasileira, onde há a divisão entre duas forças políticas, comandadas pelo 

PSDB, a nível estadual e pelo PT, a nível federal, na disputa pelo comando e pela 

manutenção do Porto de Santos. 

Porém, embora hoje emblemático do conflito político entre as três esferas de 

poder, a presença do porto foi importante, porém não decisiva na institucionalização da 

RMBS como inicialmente colocada nas hipóteses. Com observamos na seção 4.2.1, o 

caso do Porto de Santos assumiu, com a posse do novo Governo Federal, maior 

importância política. A deputada Mariângela Duarte, entretanto, aponta a presença do 

Porto como decisiva para o processo de metropolização: 

 

 

Essa região tem o Porto de Santos. Preciso dizer mais o que? Não 
preciso dizer mais nada. Trinta e sete por cento da Balança Comercial 
brasileira passa por esta cidade. Quem vai abrir mão disto? Quem abre 
mão? Por que os tucanos batem toda hora que eles querem a 
regionalização do Porto de Santos? (Deputada Mariângela Duarte, em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Como vimos, ao contrário do argüido nas hipóteses iniciais, também houve 

muita morosidade por parte do governo estadual em criar a RMBS. Verifica-se que 

nesta região a reivindicação pela metropolização já era antiga. No governo David 

Capistrano, tal pleito tomou forma concreta, mas não teve prosseguimento, em menor 

parte pelo desconhecimento e pela postura municipalista de alguns municípios, mas, 

principalmente, pela postura do Executivo paulista, que não queria compartilhar 
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poder45. A motivação principal seria, neste período, o comando, pelo PT, da maior 

cidade da região. 

Acrescente-se que Capistrano propunha um formato diferente para a RM, ou 

seja, seu projeto previa maior participação da sociedade civil, através de um conselho 

deliberativo, ao invés de um conselho bipartidário. O caso da SABESP é emblemático, 

pois a propositura de Capistrano, àquela época, era a municipalização dos serviços de 

saneamento, o que batia de frente com os interesses do governo estadual, e que nos 

remete a atual discussão no Congresso Nacional e foco de conflito entre o Governo 

Federal e o governo estadual, conforme se verá na conclusão. 

Posteriormente, com a eleição do governador Mário Covas, político nascido 

e vinculado à região, a pressão dos prefeitos pela metropolização foi mais intensa, 

conforme se depreende das entrevistas. Da mesma forma, os entrevistados consideram o 

governador mais aberto à negociação e atribuem o pioneirismo da RMBS ao fato do 

governador ser santista. Mesmo assim, o processo de institucionalização foi longo e nas 

palavras do Deputado Renato Simões: 

 

 

O Covas faltou o compromisso com a Baixada Santista [...] ele fez a 
formatação da região fatiada, quer dizer, primeiro ele criou o conselho 
deliberativo, depois ele mandou um outro projeto criando a Agência e 
o Fundo. Demorou quase três anos para definir a formatação 
institucional da região. E nós já alertávamos que não era isso que 
queríamos para Campinas. [...] Ele (Covas) propôs a criação da 
Região Metropolitana da Baixada antes, porque era de lá. O Covas, 
neste sentido era muito bairrista; ele preservava a sua relação com 
Santos, ele priorizou a Baixada Santista, mas a demora foi a mesma 
nos dois casos (RMBS e RMC) e o ‘fatiamento’ das instituições 
metropolitanas também foi o mesmo método. (em entrevista realizada 
em novembro de 2004). 

 

 

Por outro lado, embora haja intensa mobilização de prefeitos, a 

metropolização da Baixada Santista se dá de forma distinta da associação do Grande 

ABC, onde existia um embrião de associativismo, através do Consórcio Intermunicipal 

e onde a reunião de condições especiais, como a crise econômica que assolou o ABC, a 

presença de importantes municípios governados pelo PT, a cultura sindical e a liderança 

                                            
45 Importante recordar que nesta época vivíamos o auge do “estadualismo”. 
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exercida pelo então prefeito Celso Daniel geraram um caso sui generis de cooperação 

entre as municipalidades, com pouca participação do executivo estadual. 

No entanto, como o próprio jogo federativo mostra, há limites à 

consolidação e êxito dos resultados desta experiência, que procuramos expor e 

compreender. Desse modo, o consorciamento, tanto no ABC, como aquele que envolve 

a RMC como parte de uma associação maior, tem de ser visto como um dos 

instrumentos dentro de uma rede de relações intergovernamentais, principalmente nas 

macrorregiões e nas áreas metropolitanas e não como solução única para os problemas 

locais. 

 

 

5.3 O Caso do Porto de Santos 

 

 

O Porto de Santos merece atenção especial quando se analisa a problemática 

metropolitana e as relações políticas entre os governos regionais mais diretamente 

ligados à área geográfica do canal do porto e os governos estadual e federal. Trata-se de 

um problema que afeta não somente a RMBS, mas também a Região Metropolitana da 

Grande São Paulo e envolve diferentes instâncias e entes na solução de problemas 

comuns, mostrando a importância da cooperação e da coordenação intergovernamental. 

Sua importância está no fato de ser considerado o maior porto do país, o primeiro em 

cabotagem e responsável por mais de 27% do comércio exterior brasileiro (julho/04), 

além de continuar batendo freqüentes recordes de movimentação de cargas. O Porto de 

Santos possui ainda o maior terminal de contêineres da América Latina, com 550 mil 

metros quadrados. Ao todo são 12 quilômetros de cais, com terminais especializados 

para grãos, fertilizantes, granéis líquidos e contêineres, e duas ferrovias de acesso com 

200 quilômetros de ramal ferroviário. Sua posição geográfica é determinante para o 

desenvolvimento do transporte intermodal (rodoviário-marítimo), garantindo uma 

alternativa econômica e rápida para a movimentação de cargas dos países do Cone Sul. 

Atualmente, mais de 120 empresas operam no local. 

No entanto, no início da década de 90 a maioria dos portos brasileiros 

convivia com berços permanentemente ocupados, com filas que duravam semanas 

(mesmo na entressafra), com custos operacionais altos e produtividade bem aquém dos 

padrões internacionais. Tal situação gestou a “Lei dos Portos” (L. 8.630/93), em 
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fevereiro de 1993, importante marco das reformas portuárias brasileiras e que permitiu o 

arrendamento de áreas e instalações à iniciativa privada, mediante licitações públicas. 

Desta forma, o Porto de Santos experimentou significativa modernização a partir de 

1995, como resultado do “Projeto Santos-2000” e do “Programa de Arrendamento e 

Parcerias no Porto de Santos – PROAPS” que viabilizaram investimentos privados 

superiores a R$ 500 milhões. Como resultado a movimentação cresceu mais de 40%, 

sendo que, apesar deste incremento, em torno de 97% dos navios atracam com espera 

zero, contrastando com as filas de até 40 dias da época anterior à privatização; a 

produtividade do embarque/desembarque foi aumentada de 5 a 15 vezes, dependendo do 

terminal e carga, aproximando-se das melhores referências internacionais. As tarifas 

foram reduzidas em até 75 % e os custos operacionais entre 40 e 70%. 

No entanto, outros problemas de ordem técnica surgiram e afetam tanto o 

Porto, no que se refere aos custos e eficiência, como os que afetam as cidades da Região 

Metropolitana, principalmente Santos, Cubatão e Guarujá, no que se refere à infra-

estrutura dos municípios e qualidade de vida. Entre eles, a degradação do calado, 

dificultando o uso de navios maiores e a precariedade de sua logística terrestre (acessos 

e estacionamentos). Apesar dos grandes investimentos feitos pela iniciativa privada nos 

terminais portuários, pouco se investiu no sistema viário e nos acessos ao porto. Em 

relação aos acessos existem diferentes autoridades: a aproximação ao porto é 

responsabilidade da União e do governo do Estado de São Paulo, a chegada, do 

município e da administração portuária e o ingresso e o trânsito a responsabilidade é da 

autoridade portuária. 

Segundo João Paulo Tavares Papa, titular da Secretaria de Planejamento de 

Santos e candidato a prefeito nestas eleições de 2004: 

 

 

Tudo o que ocorre hoje no Porto, as decisões que são tomadas, os 
planos as metas, os novos empreendimentos, para bem ou para mal, ou 
seja, não há como se imaginar que qualquer decisão tomada no 
interior da estrutura portuária não tenha uma conseqüência imediata 
nestas duas comunidades (Santos e Guarujá). A infra-estrutura da 
cidade de Santos é afetada pela movimentação de mais de 5 mil 
caminhões diários circulando pelas vias. A qualidade de vida dos 
bairros limítrofes ao porto é afetada na medida em que se tem a 
circulação e o estacionamento inadequado nos bairros. (Revista Santos 
Modal, Ano II nº 5 – 2004). 
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No que diz respeito aos acessos e ao sistema ferroviário e rodoviário, Santos 

tem ainda dois grandes gargalos que afetam tanto a RMBS como a Grande São Paulo: o 

primeiro ainda na Grande São Paulo, quando é preciso cruzar a Estação da Luz em meio 

a trens metropolitanos, bem como cruzar a Avenida Bandeirantes, passagem obrigatória 

de mais de 6.000 carretas diárias de/para o Porto de Santos. Estes problemas deverão ser 

resolvidos com a construção do Ferroanel e do Rodoanel. Além dos anéis, seria 

necessária a construção do chamado “terceiro trilho” que ligaria o Pererequê em 

Cubatão ao Valongo em Santos, de forma a transferir o ramal de trecho urbano da 

empresa Ferroban que cruza vários bairros em Santos, causando transtorno ao trânsito. 

A criação do terceiro trilho, de acordo com Papa, depende do Governo Federal: 

 

 

A questão hoje não é mais de falta de recursos e sim a falta de 
entendimento no modelo de concessão, pois hoje temos uma 
concessionária operando perto deste ramal de forma exclusiva, um 
monopólio. O que dificulta esta solução não é a falta de dinheiro, mas 
a falta de um entendimento comercial entre os concorrentes 
ferroviários. Quem tem de impor um novo modelo, tomar a decisão e 
fazer os ajustes necessários aos contratos de concessão é a ANTT. É 
uma questão governamental, uma decisão política, que tem de ser 
tomada em benefício da cidade e do Porto. (idem). 

 

 

Além dos problemas estruturais e de infra-estrutura relatados acima, existem 

conflitos na esfera política, envolvendo o Governo Federal, o governo estadual e a 

prefeitura de Santos. Os conflitos referem-se ao tipo do controle a ser exercido no Porto 

de Santos, ou seja, se a cargo somente dos municípios do seu entorno (municipalização), 

sobre o comando exclusivo do governo estadual (estadualização), ou uma divisão de 

comando entre duas (estado e municípios) ou entre as três esferas de poder. Todos os 

entrevistados reconhecem, não somente a importância econômica do Porto de Santos, 

como também sua importância política e administrativa. Da mesma forma, com algumas 

exceções, entendem que a melhor solução seria a sua regionalização, a exemplo do que 

já ocorreu na maioria dos estados brasileiros. O Secretário Municipal de Transportes 

Metropolitanos, Jurandir Fernandes, favorável à regionalização, resume estas 

afirmações: “obviamente este Porto tem uma representação muito forte econômica e 

então acaba tendo uma expressão política muito grande. Houve sempre ali um 
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encastelamento de núcleos políticos que fizeram dele um núcleo político.” (em 

entrevista realizada em agosto de 2004). 

Em 1980, com o término do período legal de concessão da exploração do 

porto pela Companhia Docas de Santos, o Governo Federal criou a Companhia Docas 

do Estado de S. Paulo - CODESP, empresa de economia mista, de capital majoritário da 

União. A partir de meados da década de 90, uma série de decisões foi sendo tomada e 

instituições criadas, que paulatinamente re-centralizaram, em Brasília, parcelas 

crescentes do processo decisório portuário. Exemplificam-no a criação do GEMPO; a 

exigência de autorizações de diversos órgãos para fixação de tarifas (atribuição do CAP 

pela “Lei dos Portos”); a inclusão das Docas no Programa Nacional de Desestatização 

– PND; a ampliação da atuação dos Tribunais de Contas, incluindo-se análises prévias 

de atos de gestão; e a Portaria nº 10 da STA - Secretaria de Transportes Aquaviários.  

A disputa pelo controle do Porto de Santos fica clara também quando se 

analisam as relações recentes entre o Governo Federal e o governo estadual paulista, 

após a mudança de governo ocorrida com a eleição do Presidente Lula. 

A intenção de estadualizar e, posteriormente, regionalizar o Porto é um 

projeto do Governo do Estado de São Paulo como consta do Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Transportes para o período 2000/2020, elaborado pela Secretaria 

dos Transportes Metropolitanos, de forma a operar de forma integrada os Portos de 

Santos e São Sebastião. Conforme Milton Xavier, da Dersa: 

 

 

Quando desenvolvemos o Plano Diretor de Transportes do Estado de 
São Paulo pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, o Porto de 
Santos, pela capacidade de geração de impactos positivos na economia 
que ele cria, e negativos se ele não for bem administrado, foi 
classificado dentro de um conjunto de infraestrutura logística como o 
principal elo da plataforma logística do Estado de São Paulo. A idéia 
de regionalização do Porto de Santos foi identificada, caracterizada e 
configurada a sua importância na época do Plano Diretor do Estado de 
São Paulo e a idéia original era a estadualização do Porto [...] na 
medida em que com esta idéia se poderia dar um atendimento mais 
próximo, mais rápido, mais eficiente de todas as necessidades, não só 
do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista de 
investimento, de viabilizar recursos para atender as demandas do 
investimento do Porto, que não estão sendo atendidas a muito tempo 
do ponto de vista de uma alocação de recursos federais para o 
desenvolvimento do Porto. (em entrevista concedida em agosto de 
2004, grifo nosso). 
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Foi o governador Covas quem propôs a estadualização, em vez da 

regionalização. Segundo Xavier, inicialmente o governador era contra, pois achava que 

era um porto muito grande e complexo operacionalmente, com dívidas enormes (em 

torno de 800 milhões de reais) e com vícios administrativos. No entanto, segundo 

Milton Xavier, foi o secretário de estado Michael Zeitlin que o convenceu da 

importância do porto. Este processo iniciou-se no final do governo FHC. Portanto, uma 

das causas na demora da regionalização do porto, no governo do PSDB, pode ter sido o 

caráter tardio da decisão do governo anterior. Outras não menos importantes foram as 

discussões de aspectos jurídico-legais da transferência, ou seja, que empresa assumiria, 

quem pagaria a dívida e assim por diante. 

Ressalte-se que nesta época o Governo Federal contava, inclusive, com o 

apoio do Partido dos Trabalhadores. Com a recente mudança de governo, o projeto foi 

abandonado. Segundo vários entrevistados os estudos para regionalização vinham sendo 

realizados no governo Fernando Henrique, mas foram paralisados com a mudança de 

governo. Segundo Milton Xavier: 

 

 

No momento em que se sinalizou uma vitória do PT nas eleições para 
o Governo Federal em 2002, o apoio político dos parlamentares do PT 
para a regionalização foi retirado de uma forma muito abrupta, ou 
seja, até aquele momento se apoiava incondicionalmente a 
transferências do porto; quando se sinalizou que o PT iria ganhar as 
eleições eles retiraram esse apoio inexplicavelmente e a partir daí o 
projeto foi para gaveta e não se tocou mais no assunto [...] claramente 
foi uma decisão de caráter político. (em entrevista realizada em agosto 
de 2004). 

 

 

Verifica-se certa concordância dos parlamentares do PT em relação a este 

fato. No entanto, os motivos divergem. Maria Lucia Prandi, Deputada Estadual pelo PT 

continua defendendo a regionalização do Porto, porém sem que o Governo Federal 

deixe de participar. E acrescenta outros fatos importantes na compreensão da disputa 

política em torno do porto. A deputada foi autora de um projeto de lei que autoriza o 

governo do estado a firmar convênio com a União para gestão e exploração do Porto de 
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Santos. No final do governo FHC foi apresentado uma minuta que, segundo ela, era 

uma mera estadualização. 

 

 

Eu sou autora de uma lei que autoriza o governo do estado a firmar 
convênio com a União para gestão e exploração do Porto de Santos. 
Nós lutamos muito por isso, o governo do estado ignorou, tanto é que 
a minha lei o governador Mário Covas não teve coragem de vetar e ela 
voltou para a Assembléia e foi promulgada pelo Presidente da Casa, o 
que demonstra que ele tinha dúvidas sobre o processo, ou não queria 
desagradar o seu presidente Fernando Henrique. Depois, no final do 
governo FHC - nós nunca desistimos desta luta – foi criado um grupo 
de trabalho - inclusive a deputada Telma de Souza tem uma 
subcomissão na Comissão de Transportes que é para os Portos do 
Brasil. Houve muita mobilização, muita discussão, muita participação 
da sociedade para que nós tivéssemos a regionalização do Porto. No 
final do governo FHC foi apresentado uma minuta que era uma mera 
estadualização. Então, nós não concordamos com isso, já era governo 
de transição, fizemos gestões inclusive junto ao quem seria o Ministro 
da Casa Civil, José Dirceu para que aquele processo fosse 
interrompido e pudéssemos construir, realmente, um modelo mais 
democrático da gestão do porto. (em entrevista realizada em agosto de 
2004). 
 

 

A Deputada Federal Mariângela Duarte questiona o governo anterior por 

não ter realizado tal modificação quando tinha apoio dos parlamentares, inclusive do 

PT: 

 

 

Quando os tucanos nos atacam dizendo que nós viramos Governo 
Federal e esquecemos o discurso da regionalização, acho que a gente 
deu esse mote para eles. A gente tem que assumir isto. [...] mas o que 
foi que eles fizeram em nove anos e meio de governo no Porto de São 
Sebastião e por que não regionalizaram o porto antes? [...] Eu acho 
que primeiro o governo do PT não sentiu confiança nenhuma em 
soltar o porto para eles, porque sabia que para estabilizar a nossa 
economia as exportações eram o cartão de visitas. [...] Eles não 
fizeram porque esse pessoal é ruim de ação e agora querem cobrar de 
nós. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Para o prefeito Beto Mansur, crítico do governo estadual e do Governo 

Federal: 
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O PT que sempre defendeu a regionalização, quando sentou na cadeira 
engavetou este processo e passou a indicar apaniguados de deputados 
na administração do Porto. [...] Hoje você tem, infelizmente, um Porto 
sendo administrado por gente incompetente, no meu entender, que é 
indicado por deputado, que não tem compromisso nenhum com a 
cidade. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Da mesma forma Oswaldo Aly vê como conseqüência da falta de uma 

melhor administração portuária problemas para a região e para as cidades afetas ao 

Porto, principalmente no que se refere à questão da urbanização dos transportes. 

Ademais, 

 

O Governo Federal não tem sensibilidade adequada em relação às 
demandas portuárias. Além disso, a administração portuária tem sido 
usada pelos governos federias como instrumento de permuta política e 
isto é muito danoso porque nestas últimas décadas os administradores 
que passaram pelo porto não estiveram à altura das suas necessidades. 
Havia ingerências políticas muito fortes; era um nicho do PMDB, 
agora é do PL. [...] O que salvou o porto foi a iniciativa privada que 
buscou alternativas individuais. (em entrevista concedida em agosto 
de 2004). 
 

 

Para Koyu Iha, da AGEM, no caso da área portuária, os encargos de 

infraestrutura de transporte, estética urbana, política de capacitação dos trabalhadores, 

etc., ficam a cargo dos municípios que não tem assento nesta discussão. A política 

portuária tem se resumido a uma questão de quanto vai se “carregar e quanto vai 

descarregar” e não com a questão da política urbanística. Para ele a regionalização não 

significa interferir na política (macro) de exportação do Governo Federal, apenas tratar 

dos problemas urbanos causados pelo Porto. 

 

 

A ausência de assento da União neste procedimento nos impede, 
inclusive, de discutir uma política portuária de âmbito metropolitano. 
Ficamos nitidamente reivindicando que é necessário ser auscultada a 
região para uma política de regionalização portuária [...] quando se 
discute o problema portuário, o problema do estuário, os entes 
municipais entram como insumo básico de sustentação, sem saber que 
tipo de política está sendo adotada na sua macroeconomia de interesse 
regional. (em entrevista realizada em julho de 2004). 
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Beto Mansur, que é favorável à regionalização, ou seja, propõe 

administração conjunta governo do estado com os três municípios – Santos, Cubatão e 

Guarujá - acredita que para o Estado de São Paulo é muito importante ter um porto, 

porque a concorrência com outros estados é grande, ou seja, o governo do estado pode 

ser um negociador, baixando regras, modificando tarifas e construindo a infraestrutura 

de forma que exportadores, municípios e governo possam ganhar. Para ele os 

municípios teriam que discutir mais a questão do Porto. 

 

 

Mas isso não está sendo tratado pelo CONDESB, pois os municípios 
que não estão afetos ao Porto acham que isto não tem importância [...] 
Não é porque São Vicente não faz limite com o Porto de Santos que 
vai deixar de se interessar por quem está administrando o Porto [...] o 
CONDESB, na verdade, não tem influência nenhuma na indicação dos 
diretores do Porto. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

Como veremos na conclusão, o Porto de Santos teve importante papel na 

criação da RMBS e de suas instituições regionais, porém outros fatores, mais ligados a 

participação direta do governador na questão metropolitana, bem como a mobilização 

dos políticos e as características geofísicas da região contribuíram para que esta fosse a 

primeira RM a ser instituída pelo governo estadual pós constituição de 1988. 

 

 

5.3 A Região de Campinas 

 

 

Em 1980 a região de Campinas já apresentava uma taxa de urbanização da 

ordem de 88,16%, quando o Brasil como um todo atingira um índice de 80%. A maior 

carência da região estava centrada nas áreas de saneamento e saúde. Os rios Capivari e 

Atibaia estavam comprometidos em função da descarga dos esgotos domésticos que 

somado à poluição industrial levaram estes mananciais a um nível critico de poluentes. 

Outro grande problema que já aparecia na região era a questão da destinação final do 

lixo. Como veremos, vinte anos depois, estes problemas ainda persistem. Outros 

problemas da região referiam-se ao déficit habitacional, agravado pela então 

desativação do BNH e pela questão da segurança, onde os índices de criminalidade 
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batiam recordes anuais. Para o deputado Renato Simões, o principal problema da região 

é o saneamento e afirma que “a metropolização da região de Campinas é fruto da falta 

de planejamento.” (em entrevista realizada em novembro de 2004). 

Em novembro de 1987 foi realizado na UNICAMP o “I Simpósio Campinas 

2001”, que discutiu a questão da metropolização das cidades, os problemas decorrentes 

deste fenômeno e a necessidade de adotar medidas especificas para solucioná-los. 

O encontro, que reuniu especialistas das mais diversas áreas, como 

urbanismo, arquitetura, saúde, educação, procurou apontar saídas para as questões como 

crescimento desordenado, favelamento, comprometimento dos recursos hídricos, etc. Já 

na ocasião, fica clara a postura municipalista, identificada como “interessadas em 

construir obras que marquem sua administração do que propriamente interessadas em 

atender as principais necessidades do município” (Paulo César Nascimento – O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 22 de novembro de 1987). 

Os especialistas reunidos observaram que a metropolização das grandes 

cidades criou problemas que o tradicional modelo de governo centralizado não estava 

conseguindo resolver. Desta forma, uma das sugestões apresentadas pelo ex-secretário 

de planejamento de Campinas, Cândido Malta, era instituir a figura do Prefeito 

Metropolitano, eleito pelos demais Prefeitos. A idéia era transferir encargos como água, 

transportes intermunicipais e moradias da COHAB para a Prefeitura Metropolitana. 

Ressalte-se que na ocasião acabara de ser votado, pela Comissão de Sistematização da 

Constituinte, o artigo 216, que transferia para o Estado, mediante lei complementar, a 

criação e organização de Regiões Metropolitanas. 

Segundo o engenheiro agrônomo Nelson Rodrigues, coordenador da 

“Campanha do ano 2000” da bacia do rio Piracicaba, a sugestão de unificar a solução de 

problemas encontraria aplicação prática no setor de saneamento e poderia corrigir o 

desordenado aproveitamento e deterioração dos recursos hídricos da região. Foi 

proposto que as cidades adotassem uma captação centralizada em apenas um órgão e 

que a distribuição de água fosse administrada pelos municípios individualmente; o 

tratamento dos dejetos industriais e domésticos caberia a empresas estatais ou não. A 

medida, segundo os técnicos, acabaria com a postura individualista (grifo nosso) que as 

cidades hoje assumem, lançando seus esgotos in natura nos cursos dos rios sem 

considerar as cidades mais abaixo: Valinhos joga seus esgotos antes da captação em 

Campinas, esta lança antes de Sumaré, e esta, por sua vez lança antes da captação de 
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Indaiatuba. Só Campinas joga 2.500 litros de esgoto por segundo nos rios Atibaia, 

Capivari e Piracicaba. 

Entre os anos de 1990 e 1994 prefeitos debateram a metropolização. Em 

junho de 1993, vereadores de 22 municípios da região de Campinas constituíram o 

Fórum Legislativo Regional, com a finalidade de se antecipar e acelerar o processo de 

metropolização, debatendo questões como transporte e saúde, entre outras. A idéia do 

fórum floresceu na Câmara Municipal de Campinas, dentro da Comissão de Assuntos 

Regionais, integrada por representantes do PDT, PSDB, PMDB, PT, PC do B e PFL. 

Um dos vereadores, Sérgio Benassi, do PC do B, observou que “na falta de soluções 

regionalizadas, alguns municípios acabam sofrendo mais do que os outros as 

conseqüências de problemas comuns”. No Fórum Regional, segundo o mesmo vereador, 

“também se pretende mudar a relação às vezes clientelista do governo estadual com as 

Prefeituras, feita à base de barganha política.” (CORREIO POPULAR, 26/06/93). 

Na ocasião do Fórum, o projeto de Metropolização da região de Campinas 

encontrava-se parado no Assembléia Legislativa. Em agosto de 1993, Prefeitos e 

representantes das 22 cidades cotadas para compor a futura Região Metropolitana de 

Campinas defenderam o adiamento da votação do projeto de lei que criaria a RMC. O 

ponto que mais desagradou foi a participação paritária do Governo do Estado e 

municípios dentro do Conselho de Desenvolvimento Regional, órgão de caráter 

deliberativo. O Conselho seria o órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos e 

definição das políticas administrativas das Regiões Metropolitanas. Outra questão foi a 

forma como o governo do Estado vinha encaminhando as discussões, ou seja, os 

prefeitos sentiam-se à margem e não sabiam como seria a metropolização, nem quais as 

vantagens que ela traria aos municípios. Na ocasião, houve consenso quanto à inclusão 

do Poder Legislativo no órgão (de acordo com a Constituição Estadual apenas estado e 

município teriam lugar no Conselho). 

Um mês após este encontro ficou fixado em 18 o número de municípios que 

iriam compor a futura Região Metropolitana de Campinas. A decisão foi tomada por 

representantes de 12 municípios reunidos no gabinete do Prefeito de Campinas, 

Magalhães Teixeira (PSDB), que decidiram enviar emenda ao projeto de 

metropolização. Na emenda também foi estabelecida a participação de 2/3 

representantes indicados pelo município e 1/3 indicado pelo governo estadual. Além 

disso, a emenda propunha que os deputados estaduais com domicílio eleitoral nas 
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cidades que formariam a Região Metropolitana de Campinas fizessem parte do 1/3 dos 

participantes do Conselho indicados pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Em 1993, o governador era Luiz Antônio Fleury Filho (PMDB). A proposta 

de Fleury era considerada centralizadora por deputados, prefeitos e vereadores. O 

projeto previa, por exemplo, um papel decisório no processo de metropolização para 

Empresa do Planejamento de São Paulo (EMPLASA), enquanto os representantes locais 

defendiam que a estatal atuasse apenas como assessora. 

A emenda foi encaminhada numa terça feira de outubro de 1993 como 

forma de evitar a votação, pois no mesmo dia o presidente da Assembléia Legislativa de 

São Paulo, Vitor Sapienza (PMDB), tentou colocar em votação o projeto do governo 

estadual, desrespeitando um acordo mantido com o prefeitos, vereadores e deputados da 

região de Campinas de votar o projeto de metropolização apenas depois de ampla 

discussão. 

O ano de 94 foi marcado pela campanha eleitoral ao governo do estado. No 

Congresso Estadual de Municípios, realizado em março de 1994, prefeitos, vereadores 

criticaram a Assembléia Legislativa de São Paulo pela demora em aprovar o projeto de 

lei 19/91 que criaria as regiões metropolitanas. O então diretor da EMPLASA, 

Waldomiro Pecht alegou que “o problema estava em adequar os instrumentos e as 

instituições às necessidades atuais para promover o desenvolvimento dos municípios” 

(CORREIO POPULAR, 19/03/1994). 

A seguir, os secretários de planejamento dos 18 municípios que comporiam 

a hipotética RMC elaboraram uma espécie de “agenda mínima” para o desenvolvimento 

sustentável da área. Entre as propostas estavam a reformulação tributária, de forma a 

obter fonte permanente de recursos para obras públicas, a cobrança pelo uso das águas 

de rios estratégicos para o abastecimento dos grandes complexos industriais e usinas de 

cana-de-açúcar, que se utilizavam gratuitamente dos recursos hídricos e a adequação 

dos transportes, principalmente a exploração do potencial ferroviário. 

No entanto, o projeto de metropolização não se institucionalizava por que o 

embate político e os interesses corporativos se sobrepunham aos esforços pela criação 

de uma agenda comum de trabalho. 

Em 1995 assume o governador Mário Covas (PSDB). Nesta ocasião, 

existiam três projetos de lei de deputados estaduais em discussão: o dos deputados 

tucanos Célia Leão e Vanderlei Macris e os que foram feitos pelos deputados petistas 

Renato Simões, de Campinas e José Pivatto, de Cosmópolis, bastante parecidos, 
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divergindo apenas quanto ao número de cidades. Sobre os projetos da RMC e dos 

deputados tucanos, o deputado Renato Simões afirma: 

 

 

Eram projetos que tinham uma concepção comum de metropolização. 
Buscavam incorporar à crítica, a falência das Regiões Metropolitanas 
criadas durante a ditadura, que praticamente não tiveram resultado 
prático, pois eram estruturas autoritárias, burocráticas e pouco 
transparentes e, ao mesmo tempo, incorporar a participação das 
experiências mais avançadas de relação entre os municípios (como a 
dos consórcios). (em entrevista realizada em novembro de 2004). 
 
A grande diferença entre esses projetos, entre as concepções, era que 
no nosso projeto você tinha uma marca muito maior da participação 
popular. Nós defendíamos que o Conselho fosse tripartite, em que os 
municípios do estado tivessem participação numérica equivalente à 
sociedade civil. (idem).  

 

 

Em maio de 1997, prefeitos de 16 cidades da região pediram ao então 

Governador Mário Covas a inclusão de oito itens no projeto de lei complementar que 

criaria a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Nesta ocasião, a Região 

Metropolitana da Baixada Santista já havia sido instituída e o projeto anterior que 

criaria a Região Metropolitana de Campinas e a Região Metropolitana de Santos, 

simultaneamente, fora abandonado. 

Em julho de 1997 prefeitos, vereadores e empresários participaram do 

lançamento do Fórum Metropolitano de Planejamento Estratégico. A criação do Fórum 

foi a fórmula encontrada pelas lideranças políticas para apressar o processo de 

institucionalização da Região Metropolitana de Campinas. Durante o encontro, o 

deputado estadual Vanderlei Macris (PSDB) afirmou ter recebido a confirmação do 

governador Mário Covas de que estava disposto a enviar o projeto criando a Região 

Metropolitana de Campinas. 

No entanto, o jornal Diário do Povo, de 02 de novembro de 1997, anunciava 

que o projeto da Região Metropolitana de Campinas estava ameaçado de não ser 

aprovado naquele ano, repetindo-se, mais uma vez, o ciclo de indefinições e retrocessos 

que marcaram o assunto desde o início da década. 

Vanderlei Simionato (PTB) acusava o governo de Mário Covas de “colocar 

o projeto no gelo”, observando que, pela natureza do projeto, o governo não poderia 

estar atrasando tanto o envio da mensagem à Assembléia Legislativa. Acrescente-se que 
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não havia consenso ainda nem quanto ao número de cidades que integrariam a Região 

Metropolitana de Campinas. 

Em novembro de 1997 o governador Covas recusou o projeto conjunto dos 

deputados petistas, que previa uma maior autonomia regional em relação ao governo 

estadual e estipulavam ampla participação comunitária nas decisões metropolitanas. Os 

outros projetos dos deputados tucanos Vanderlei Macris e Célia Leão, mais afinados 

com as intenções do governador estadual, também acabaram paralisados na Assembléia 

legislativa para facilitar a tramitação de um eventual projeto de iniciativa do Palácio dos 

Bandeirantes, ainda não formulado. Os deputados, no entanto, reconhecem a 

prerrogativa do Executivo estadual para a apresentação de projetos versando sobre 

metropolização. 

 

 

Quando eu entrei com o projeto eu não tinha a pretensão de que a 
gente conseguisse aprovar o projeto, porque havia já uma discussão de 
quem teria a prerrogativa da apresentação deste projeto e um estudo 
mais aprofundado do Executivo, depois veio a nos mostrar de que era 
uma prerrogativa do Executivo e não do Legislativo [...] Nós 
Campinas, região, não debatemos, não levantamos o assunto. Só foi 
levantado quando eu entrei com o projeto [...] eu entrei com o projeto 
para suscitar o debate [...] as municipalidades não se interessavam, 
tanto é que quando nós entramos os prefeitos eram contra, como regra, 
eram contra. (Deputada Célia Leão, em entrevista realizada em agosto 
de 2004). 
 
O mais importante dos projetos dos deputados foi criar o debate, 
porque nós sabíamos que a iniciativa de um projeto desta natureza era 
do governador. (Deputado Renato Simões, em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 

 

 

Os parlamentares do PT temiam a mera reedição da Região Metropolitana 

da Baixada Santista que, segundo eles, fora criada sem a menor independência do 

governo estadual. Os deputados do PSDB queriam que o Conselho de Desenvolvimento 

fosse apenas consultivo, dando poderes para o governo estadual dar a última palavra 

sobre as ações administrativas a serem tomadas. Já os parlamentares oposicionistas 

propunham que o conselho fosse deliberativo e independente. 

No final de 1997, o Governo de São Paulo concluiu o projeto que criaria a 

Região Metropolitana de Campinas e prometeu apresentá-lo no começo do ano seguinte. 

As linhas técnicas do projeto foram traçadas pela Secretaria de Estado de Economia e 
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Planejamento, e envolvia modelos matemáticos projetando o funcionamento de sistemas 

regionais em transporte, saúde e meio ambiente. No entanto, o projeto não definiu os 

municípios que iriam compor a Região Metropolitana de Campinas, decisão exclusiva 

do governador. 

Um dos defensores da associação regional era o então prefeito Toninho, que 

defendia a idéia de que a conurbação não se daria somente pelo asfalto. Ele e o 

deputado Renato Simões defendiam uma estrutura mais parecida com a dos consórcios, 

por acreditavam ser esta mais ágil, mais transparente e mais democrática do que as 

estruturas de uma RM. Desta forma, defendiam a inclusão do município de Morungaba, 

estratégico para a preservação ambiental, pois estaria integrado a área de proteção 

ambiental. No entanto, a EMPLASA alegou que o conceito de conurbação não estava 

sendo observado neste caso, já que a lei que disciplina a conurbação prevê a presença de 

um centro metropolitano e a integração de um fluxo de pessoas. 

O discurso parecia ser conciliador. Maurício Hoffmann, Coordenador de 

Planejamento Regional do Secretário de Economia e Planejamento assim o definia: 

 

 

Esta é uma decisão política do Palácio dos Bandeirantes, que depende 
de uma ampla consulta à região [...] O principal objetivo do projeto é 
assegurar a realização de parcerias entre o Estado e os Municípios, 
viabilizando a racionalidade administrativa, com a aplicação de 
políticas públicas integradas em escola regional. (CORREIO 
POPULAR, dezembro de 1997). 

 

 

No ano de 1998 havia quatro projetos criando a Região Metropolitana de 

Campinas. Os deputados resolveram retira-los em nome de outro que fosse um 

consenso, já que a criação de uma Região Metropolitana caberia ao Executivo e não ao 

Legislativo. 

Reunidos no Fórum Metropolitano, em março de 1998, Prefeituras, Câmaras 

Municipais e deputados deflagraram uma mobilização para pressionar pela criação da 

Região Metropolitana de Campinas e sensibilizar o governador a enviar, ainda naquele 

ano, o projeto. O Secretário Municipal de Planejamento de Campinas, Silvio Romero, 

um dos interlocutores do Fórum Metropolitano junto ao Palácio dos Bandeirantes 

demonstrava sua apreensão. “O governo precisa tornar transparente a sua intenção de 

criar ou não a Região Metropolitana” (Correio Popular, março de 1998). 
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O Fórum também havia apresentado um projeto próprio, que não foi aceito 

pelo governo estadual, já que implicava em razoável grau de autonomia política e 

administrativa. Acontecimentos como, por exemplo, as manifestações dos perueiros, 

que fecharam as principais rodovias da região, eram vistos pelas lideranças locais como 

conflitos intermunicipais derivados da falta de regulamentação do transporte alternativo 

e da ausência de vontade política dos dirigentes estaduais e de alguns dirigentes 

municipais em apressar o processo de estruturação da RM de Campinas. 

Apesar de todos os protestos, até outubro de 1998, véspera da eleição para 

governador, o Palácio dos Bandeirantes não havia apresentado o projeto e não o fez até 

o final do ano. Com a reeleição do governador Mário Covas, lideranças políticas 

retomaram o movimento pela criação da Região Metropolitana de Campinas. 

No início da nova legislatura, em 1999, o deputado Renato Simões 

reapresentou seu projeto. Posteriormente, os deputados Simões, Célia e Macris entraram 

em acordo, retirando seus projetos para que o governo estadual pudesse elaborar uma 

proposta que contemplasse as reivindicações de todos os projetos. No entanto, somente 

dois anos após sua posse o governador Mário Covas protocolou (02/02/2000) o projeto 

de criação da Região Metropolitana de Campinas em regime de urgência, de forma que 

o prazo para apresentação de emendas acabou ficando exíguo. O numero de Municípios 

foi fixado em dezoito. 

Para o deputado Renato Simões, o governo estadual impediu que os projetos 

tramitassem na Assembléia por questões regimentais de forma que “Covas enrolou 

cinco anos, embora durante sua campanha, em 94, já defendesse a criação da região 

metropolitana.” (Diário do Povo, 03/02/2000). Em entrevista, o deputado esclarece este 

ponto: 

 

[...] O governador acabou mandando só em 2000, numa iniciativa 
totalmente eleitoreira, quer dizer, como era ano de eleição municipal, 
ele foi pressionado a mandar; nós transformamos a Região 
Metropolitana numa pauta política e os tucanos não teriam como 
participar da eleição de 2000 com essa janela aberta. (em entrevista 
realizada em novembro de 2000). 

 

 

Um outro ponto polêmico foi a vinculação do Fundo de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana de Campinas, vinculado à Secretaria Estadual dos Transportes. 



 196

Na opinião do deputado Renato Simões o fundo não deveria ser controlado pelo estado, 

mas pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (idem). 

Na época, uma das explicações para a rapidez da criação da Região 

Metropolitana da Baixada Santista em relação à Região Metropolitana de Campinas era 

o fato do governador Mário Covas ser natural de Santos, fato este confirmado em todas 

as entrevistas, conforme veremos mais adiante. Outro motivo para a demora, talvez 

fosse o fato de que os parlamentares oposicionistas propunham que o conselho fosse 

deliberativo e independente. Os jornais locais também detectaram o tempo transcorrido, 

alegando que o debate havia começado em 1975, mas que somente ganhou fôlego a 

partir de 1994, com a aprovação da Lei 760, que possibilita ao governo estadual instituir 

RMs. No início de 2000 (ano de eleições municipais) a proposta recebeu 42 emendas e 

foi aprovada em 24/05/2000 

O deputado Simões conseguiu modificar o modelo do Fundo de 

Desenvolvimento que havia sido adotado para a RMBS, através de uma emenda. Na 

Baixada Santista o Fundo era gerido pela Secretaria Estadual de Transportes 

Metropolitanos, vinculada ao governo estadual. Com a emenda, o Fundo da Região 

Metropolitana de Campinas seria gerido por um Conselho Metropolitano composto 50% 

pelo governo estadual e 50% por representantes dos dezenove municípios. 

No entanto, o Conselho Deliberativo proposto pelo deputado Simões, 

prevendo também participação dos legislativos e da sociedade civil, foi aprovado apenas 

com caráter consultivo. Assim, o estado continuaria a determinar como investir na 

Região Metropolitana de Campinas, mas estaria obrigado a publicar no Diário Oficial as 

decisões do Conselho Consultivo Metropolitano. A existência de um Conselho 

Consultivo é uma das diferenças em relação à RMBS. Para o deputado: 

 

 

No contexto geral prevaleceu a mesma coisa. Só na proposta deste ano 
(2004), que vai ser votado em dezembro, pela primeira vez aparece a 
rubrica ‘Fundo Metropolitano de Campinas’, que não está aprovado 
em lei. Então a grande contradição do governo do PSDB e que ele 
(Covas) foi eleito na tradição do governo Montoro com uma proposta 
de descentralização e democratização. (em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 
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Outra emenda, dos deputados Simões, Célia Leão (PSDB) e Petterson Prado 

(PPS) garantiu que a política da Segurança Pública poderia ser tratada de forma 

conjunta entre os municípios que a compõem. Um dos setores mais propensos a sofrer 

alterações seria o do transporte intermunicipal. Entretanto, uma das emendas 

apresentadas garantiu às atuais permissões de exploração, que as linhas fossem 

garantidas por até 15 anos, período considerado longo demais por alguns deputados, que 

pretendiam maior rapidez na metropolização do transporte. 

Portanto, somente no ano de 2000 houve a criação da referida Região 

Metropolitana e do Conselho de Desenvolvimento (Lei Complementar nº 870 de 19 de 

junho de 2000). O artigo 4º prevê que o Conselho de Desenvolvimento estabelecerá a 

criação do Conselho Consultivo da RMC, a ser composto por representantes dos 

legislativos escolhidos entre seus pares, com domicílio eleitoral na base geográfica da 

Região Metropolitana, e representantes da sociedade civil, escolhidos em processos a 

ser regulamentado, com as seguintes atribuições: 

I – elaborar propostas representativas da sociedade civil dos Municípios 

metropolitanos a serem debatidas e deliberadas pelo Conselho de Desenvolvimento, nas 

áreas de interesse da RMC; 

II – propor a constituição de Câmaras Temáticas e das Câmaras Temáticas 

Especiais. 

Até agosto de 2000, o Governo do Estado e os prefeitos ainda não haviam 

anunciado os nomes que deveriam compor o Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Campinas (e assim até o final de 2000). 

Neste primeiro momento do conselho verifica-se baixo envolvimento dos 

prefeitos e governadores estaduais aos projetos a serem implantados, com exceção dos 

trabalhos para a solução dos transportes clandestinos. Em entrevista, a deputada Célia 

Leão (PSDB) afirmou que os prefeitos tinham medo de perder a autonomia e foi preciso 

várias reuniões com prefeitos, vereadores e membros da sociedade civil para incutir 

uma mentalidade metropolitana. Para o deputado Renato Simões, os prefeitos somente 

se engajaram no fim de seus mandatos. A postura municipalista autárquica e a falta de 

uma cultura metropolitana aparecem na fala do deputado. 

 

 

Na eleição de 2000 nós tivemos muitos prefeitos que estavam 
frontalmente contra a Região Metropolitana, porque não conheciam, 
porque achavam que iam perder autonomia, que iam perder poder 
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também, que o estado iria ingerir, que os municípios maiores iriam 
mandar, que Campinas ia dominar tudo. (em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 

 

 

O coordenador da área de planejamento regional da SEPLAN, Maurício 

Hoffman, reconhecia que dificilmente alguma ação seria efetivada durante o período em 

que todas as atenções estavam voltadas para as eleições municipais. Já o deputado 

Renato Simões (PT) considerava o atraso conveniente aos interesses políticos do 

Palácio dos Bandeirantes. 

 

 

Tínhamos condições de ter aprovado uma lei em dezembro passado 
(1999), mas o governador atrasou de propósito, porque a RMC 
descentraliza o poder interferindo na decisão do governo de definir 
investimentos. E isso enfraqueceria o governador durante o processo 
eleitoral. (CORREIO POPULAR, 27/08/2000, grifo nosso). 

 

 

Com a posse dos novos Prefeitos reiniciou-se a discussão em torno do 

Conselho Metropolitano. O Prefeito eleito de Campinas, Antônio da Costa Santos (PT), 

arquiteto e urbanista, propôs uma direção colegiada46 para as 19 cidades que compõem a 

Região Metropolitana de Campinas, em vez de uma presidência para o Conselho de 

Desenvolvimento. Toninho tinha uma visão de que a RMC deveria ser uma rede de 

cidades; como vimos, algo próximo da estrutura dos consórcios. Para ele isto significava 

um novo conceito de urbanismo. 

 

 

Nenhum dos modelos de Região Metropolitana funcionou a contento. 
Não quero que Campinas entre em uma aventura dessas. Por isso 
trabalho com outro conceito, sobre o escopo da lei que cria a região 
Metropolitana. Parto do pressuposto de uma rede de cidades, 
tendência vista nos principais congressos internacionais de urbanismo. 
(CORREIO POPULAR, 10 de fevereiro de 2001). 

 

 

                                            
46 A proposta de Toninho era criar um conselho executivo com cinco membros (municípios) e não apenas 
um presidente. 
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Tal idéia visava neutralizar disputas partidárias entre prefeituras e Governo 

do Estado pelo comando do órgão. Na ocasião a presidência do Conselho era cobiçada 

pelos prefeitos de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira (PDT), que alegava ter conseguido o 

apoio da maioria dos prefeitos da região metropolitana a sua candidatura e de Vinhedo, 

Milton Serafim (PSDB), que tinha o apoio do governo estadual (50% dos votos). 

Embora criada por lei a implantação da Região Metropolitana de Campinas 

(Agência de desenvolvimento e do Fundo de Desenvolvimento) dependia da publicação 

de decreto estadual, bem como a nomeação dos representantes do estado. Antes mesmo 

de o governo estadual publicar o decreto, 16 prefeitos e dois representantes formaram 

uma comissão para elaborar o regimento interno da região metropolitana, de forma a 

garantir o controle das normas inerentes ao Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano. 

Nessa ocasião assumia o cargo de governador o Sr. Geraldo Alckmin 

(PSDB). O PMDB era o partido que tinha o maior numero de prefeituras dentro da 

Região Metropolitana de Campinas.  Toninho foi voto vencido em relação ao tipo de 

representação do Conselho, que acabou, por votação dos Prefeitos, adotando um 

“regime presidencialista”. Seis meses após o início do novo mandato o governador não 

havia nomeado seus 19 representantes para o Conselho, que ainda não fora 

regulamentado. Nesta ocasião, o Prefeito de Campinas criticou o governo estadual que 

não havia destinado verba na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Fundo 

Metropolitano de Desenvolvimento. 

Somente no dia 30/01/2001 o governador Geraldo Alckmin assinou o 

decreto de instalação do Conselho de Desenvolvimento (Decreto nº 46.057), que 

nomeou os doze representantes do Estado para compor o Conselho e os representantes 

de cada um dos 19 municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas. 

O governador Geraldo Alckmin disse, referindo-se a escolha do presidente, 

que “se necessário, o governo estadual vai arbitrar a escolha do presidente da Região 

Metropolitana de Campinas” (Correio Popular, 20/07/2001). Segundo Alckmin, a 

possibilidade ventilada pelo Prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos (PT), de 

existir uma terceira candidatura à presidência do Conselho de Desenvolvimento, além 

das já declaradas candidaturas dos prefeitos de Vinhedo Milton Serafin (PSDB) e de 

Indaiatuba Reinaldo Nogueira (PDT) seria visto como suprapartidarismo, ainda que o 

candidato fosse o próprio prefeito de Campinas. 
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O Toninho que era o prefeito de Campinas, ainda era vivo, e ele 
queria presidência do Conselho. Os prefeitos nas reuniões do 
Conselho, não aceitaram essa primeira vez de Campinas [...] Desde o 
início existia esse medo de que a metrópole absorvesse tudo o que 
fosse de benefício que o estado aportasse aqui. (André Luiz dos Reis, 
em entrevista realizada em setembro de 2004). 

 

 

No entanto, no começo de agosto de 2001, o secretário municipal de Infra-

Estrutura Urbana de Hortolândia, Renato Netto Cardoso (PSDB) se lançou oficialmente 

na disputa pelo cargo. Nesta ocasião a lei que criava a Região Metropolitana de 

Campinas já completava 14 meses e ainda não havia definição do nome do presidente. 

Cardoso defendia que aquele que fosse escolhido Presidente do Conselho da Região 

Metropolitana de Campinas assumisse o compromisso de não ser candidato nas eleições 

de 2002 e que o Poder Legislativo fosse representado no Conselho. 

Quando foi criada, a Região Metropolitana de Campinas ficou vinculada à 

Secretaria de Transportes Metropolitanos. O governador Alckmin encarregou o 

Secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, de coordenar a 

implantação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, 

de forma que este pudesse constituir o Fundo de Desenvolvimento da Região e 

submeter à Assembléia Legislativa a constituição de uma agência que seria o braço 

operacional e técnico do Conselho. 

O mesmo alegou que o governador não tinha interesse em fazer o presidente 

e que na Baixada Santista havia um acordo para que num ano o presidente fosse um 

prefeito e no ano seguinte alguém do governo e que até então o governo havia 

concordado com a presidência somente de prefeitos (CORREIO POPULAR, 26/08/01). 

No final de setembro de 2001 o governador encaminhou o projeto de 

orçamento para 2002 e a Região Metropolitana de Campinas não estava contemplada 

com verbas, tendo em vista a inexistência de instituições metropolitanas. Desta forma, 

os atores regionais tinham o prazo de três meses para tentar reverter o quadro e incluir 

emendas ao projeto. 

O Secretário Jurandir Fernandes alegou até meados de setembro ter visitado 

15 cidades da Região Metropolitana de Campinas em busca de um nome de consenso 

para a presidência do Conselho de Desenvolvimento. O governador Alckmin definiu a 

primeira quinzena de outubro como prazo final para escolha do presidente. O prefeito de 
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Indaiatuba (PDT) afirmava que contava com o apoio de 13 prefeitos, enquanto Serafim 

(PSDB) seria o candidato do Palácio dos Bandeirantes. 

Em um encontro realizado em 15/10/2001 os prefeitos Milton Serafim 

(PSDB) e Reinaldo Nogueira (PDT) selaram um acordo político no qual um deles 

abriria mão da disputa em prol de um consenso. A presidência do Conselho ficou com 

Milton Serafim (PSDB), e a vice-presidência com Dirceu Dalben (PPS). O acordo 

projetava Nogueira como futuro presidente do Conselho, que tem um mandato de um 

ano. 

A costura política que levou Serafim à presidência da Região Metropolitana 

de Campinas foi criticada pelos prefeitos petistas Izalene Tiene47 (Campinas) e José 

Pivatto (Cosmópolis). A prefeita, em entrevista, afirmou que com o ex-prefeito Toninho 

ainda havia algum debate, mas que após sua morte, 

 

 

Houve toda uma articulação para Campinas ficar de fora. [...] Havia 
certa discriminação por Campinas ter condições, ser a sede da Região 
Metropolitana. Havia uma disputa, caracterizada por não se articular 
com Campinas, para a presidência do Conselho não passar por 
Campinas. [...] Todos os outros partidos estavam muito alinhados, 
mesmo Itatiba e Monte Mor, que eram do PMDB, era a mesma 
política do PSDB. O governador enquadrou muito bem. (em entrevista 
realizada em outubro de 2004). 

 

 

Eleito o presidente no final de 2001 faltava ainda montar o Conselho 

Consultivo, as Câmaras Temáticas, bem como instituir a Agência de Desenvolvimento e 

o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. As divergências começaram em relação ao 

valor do repasse do governo estadual, fixado em 50% do montante, ou seja, o mesmo 

valor de contribuição dos 19 municípios. O presidente eleito achava que pequenos 

municípios em dificuldades financeiras não teriam condições de contribuir e que o 

estado deveria liberar um valor maior. Até o advento da Agência, a EMPLASA ficaria 

responsável pelos recursos. Nota-se de início baixa participação de Campinas.  

Seis meses após a eleição do Conselho, instalado oficialmente, em outubro 

de 2001, os prefeitos da região começaram a criticar a morosidade dos trabalhos 

alegando que a região metropolitana não saia do papel. O vice-prefeito de Nova Odessa, 

Luciano Domiciano (PDT), afirmava que nada havia mudado em seu município e que os 
                                            
47 Prefeita empossada após o assassinato do ex-prefeito Toninho. 
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resultados somente seriam viabilizados quando os interesses partidários ficassem em 

segundo plano. Domiciano também criticou a existência de apenas uma Câmara 

Temática. 

Para o prefeito de Santa Barbada D’Oeste, Álvaro Correa (PMDB) somente 

a formação da Região Metropolitana de Campinas não resolveria; os trabalhos 

precisariam ser mais ágeis. O Vice-Prefeito de Nova Odessa acreditava que os 

resultados demoravam e que a proximidade das eleições poderia comprometer os 

trabalhos da Região Metropolitana de Campinas. Outro problema apontado pelos 

prefeitos era a falta de um Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Campinas, o que inviabilizava os trabalhos. (CORREIO POPULAR, 06/05/2002). 

O prefeito e presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, 

Milton Serafim, rebateu as críticas alegando desinteresse dos prefeitos nas reuniões e a 

falta de propostas, criticando a postura de alguns prefeitos que estariam esperando 

somente verbas para obras em seus municípios (CORREIO POPULAR, 06/05/2002). 

O Secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos disse que todas as 

declarações feitas pelos prefeitos estariam equivocadas e que estaria havendo uma visão 

medíocre e de curto prazo. Ressaltou a formação e a instalação do Conselho, a eleição 

do presidente, a aprovação do regimento interno, a criação de Câmaras Temáticas (duas 

em atividade), a elaboração de contratos com a EMTU e o levantamento fotogramétrico 

das 19 cidades que formam a Região Metropolitana de Campinas e que custou ao 

governo o do Estado R$ 3,5 milhões. 

O presidente do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de 

Campinas, Milton Serafim, reconheceu que a região, criada em outubro de 2001, ainda 

não apresentava resultados concretos. Serafim alegou que as Câmaras Temáticas 

(Segurança Pública, Saneamento e Recursos Hídricos, Desenvolvimento Econômico, 

Meio Ambiente, Habitação, Transporte e Sistema Viário Regional e Atendimento 

Social, Saúde e Educação) iriam apresentar propostas de trabalho, mas não teriam poder 

para definir nada sem a criação de uma agência para que a Região Metropolitana de 

Campinas viesse a ter arrecadação (CORREIO POPULAR, 19/06/2002). 

O projeto que criaria a Agencia da Região Metropolitana de Campinas foi 

apresentado aos representantes dos 19 municípios, mas não fora aprovado. Criou-se 

uma comissão para estudar o projeto. O presidente do Conselho alegou que o projeto 

poderia ter ido diretamente à Assembléia e os deputados poderiam fazer emendas, mas 

que isto não havia sido feito, pois “esse ano tem eleições. Se o governo criar a autarquia 



 203

nessa época, pessoas de partidos contrários acham que isso dará votos ao governo e, 

assim, causa-se obstáculos e dificuldades” (CORREIO POPULAR, 19/06/2002). Uma 

prova disso seria a participação de apenas cinco prefeitos da Região. 

Na ocasião foi entregue o relatório parcial da Câmara Temática de 

Segurança, revelando a culpa do Governo do Estado de São Paulo pelo alto índice de 

criminalidade da Região Metropolitana de Campinas. O documento apontava para 

insuficiência de viaturas, de efetivo policial, além de baixos salários. As declarações do 

coordenador da Câmara, Jurandir Batista Matos (PMDB), vice-prefeito de Paulínia, 

causaram certo desconforto na reunião. 

Em julho do mesmo ano o governo do Estado anunciava o investimento de 

cerca de R$ 12,3 milhões na área de transporte da Região Metropolitana de Campinas, 

para a realização de 16 projetos, sendo 13 de estudos e pesquisas. Os únicos gastos 

concretos foram a implantação de setecentos abrigos em pontos de paradas de ônibus e a 

instalação de dois escritórios na cidade de Campinas, um da EMTU, e outro da futura 

Agência da Região Metropolitana de Campinas. 

Em 17/07/2002, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Campinas aprovou o projeto que cria a agência metropolitana (Agemcamp) e a 

minuta do decreto que criaria o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Faltava o 

governador remeter o projeto à Assembléia Legislativa. A Agemcamp (autarquia 

estadual de execução descentralizada), porém, só veio a ser instituída em 2003, através 

da Lei Complementar nº 946, de 23/09/03. 

Em outubro de 2002 o governador assinou o projeto de lei que cria a 

Agemcamp, subordinada à Secretaria dos Transportes. De acordo com o Secretário 

Jurandir Fernandes, o órgão teria, no mínimo, 15 funcionários e seria responsável pelas 

licitações e contratações de empresas para execução de obras. 

Após um ano de funcionamento do Conselho, o Secretário de Transportes 

Metropolitanos, disse que a grande maioria das ações na Região Metropolitana de 

Campinas foram tomadas na área de transporte, porque não houve liderança por parte do 

presidente do Conselho Metropolitano, Milton Serafim, para fazer uma radiografia dos 

principais problemas da região. Logo depois, o acordo firmado anteriormente para a 

presidência do Conselho foi cumprido, assumindo o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo 

Nogueira. 

De fato, os recursos que o Estado estava investindo na Região 

Metropolitana de Campinas, eram destinados quase que exclusivamente para a área de 
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transportes (desde estudos técnicos para implantação de trens intrametropolitanos entre 

Campinas e São Paulo, até a aquisição de sistema e rádio comunicação e construção de 

abrigos nas paradas de ônibus). Isso significava uma associação da RMC à Secretaria 

dos Transportes Metropolitanos, tanto que no final de 2002 o governo estadual, 

juntamente com o secretário, e a pedido de prefeitos que compõe as 64 idades que 

integram as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas 

discutiam a necessidade de se mudar o nome de Secretaria Estadual de Transportes 

Metropolitanos para Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. O próprio 

Secretário Jurandir Fernandes elaborava projeto de lei e decretos, ganhando 

prerrogativas mais amplas e declarava: 

 

 

Eu coordeno os fundos das três regiões metropolitanas e o dinheiro 
não deve ficar limitado para o Setor de Transportes. Com a mudança 
do nome da Secretaria, não corremos o risco de acontecer um 
problema jurídico e podemos ampliar a abrangência na distribuição de 
recursos. (CORREIO POPULAR, 06/11/2002). 

 

 

No entanto, essa idéia não saiu do papel. Este fato é muito significativo das 

relações entre os órgãos do Executivo estadual paulista. A modificação do nome, caso 

houvesse, significaria um aumento de poder para a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos - STM, que, como vimos, quer através do secretário, quer através de 

seus diretores, tinham e continuam tendo participação ativa na RMC. A explicação para 

a mudança na STM e para a mudança dos planos é política: 

 

 

No caso de Campinas, um componente político importante para 
manter a RMC na Secretaria de Transportes Metropolitanos foi a 
indicação do secretário atual, que é o Jurandir Fernandes e que é 
filiado ao PSDB de Campinas, como pré-candidato a prefeito 
preferido do governador. Então, manter a RMC subordinada ao 
Jurandir Fernandes, na pasta de transportes metropolitanos, era parte 
do processo de inserção do Jurandir Fernandes na política regional, 
com vistas a ele ser o candidato. (em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 
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Este projeto veio a frustrar-se com a indicação, pelo diretório do PSDB, de 

Carlos Sampaio como candidato a prefeito nestas eleições. Esse fato também explica o 

“viés de transportes” que a RMC acabou assumindo nestes seus primeiros anos, bem a 

falta de um projeto claro para a região. Outra explicação dada por Peter Walker, da 

RMC e da STM, é que, eleito o governador Geraldo Alckmin, assume também o 

Secretário Andréa Calabi, que entendeu que RM seria meio e não fim. Logo, sendo a 

STM fim era necessário passar a RMC para o crivo da Secretaria de Economia e 

Planejamento. Isto resultou na transferência da responsabilidade pela aprovação dos 

projetos desenvolvidos para a Região Metropolitana de Campinas para o crivo da 

Secretaria de Planejamento e Economia do Estado de São Paulo, comandada por Andréa 

Calabi, que ficaria com a função de definir quais os projetos prioritários para o interior 

deveriam ser colocados em prática. A grande diferença é que a EMPLASA foi também 

transferida. Uma das preocupações dos atores regionais e membros do governo é que os 

projetos sofressem solução de continuidade. 

A indefinição legal de tal mudança (existe projeto na Assembléia propondo 

a mudança, mas ainda não foi definida a quem estão subordinadas as RMs) tem 

causado, inclusive, segundo o secretário executivo da RMC, problemas de ordem 

financeira, pois a Secretaria de Economia e Planejamento alega não haver recursos 

previstos no orçamento para atender as demandas oriundas da institucionalização da 

RMC. 

 

 

[...] Ele (Calabi) conseguiu convencer o governador a passar as 
Regiões Metropolitanas para a Secretaria de Economia e 
Planejamento. E hoje, acontece um vácuo que irrita uma pessoa que 
veio de fora como eu, da iniciativa privada, em ver que existe um 
cachorro com dois donos (sic). Ele passou a vinculação à Secretaria de 
Economia e Planejamento, mas a lei tem que passar na Assembléia. 
[...] Então, na prática, há documentos que secretário de transportes 
tem que assinar. (Peter Walker, em entrevista realizada em agosto de 
2004). 

 

 

O Secretário Jurandir Fernandes comentava: 

 

 

A mudança é meramente institucional: todos os projetos para a Região 
Metropolitana de Campinas vão continuar sendo desenvolvidos pela 
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minha pasta e depois enviados à Secretaria do Planejamento. Também 
vou continuar sendo interlocutor do Estado para os assuntos da região 
de Campinas, isso já foi definido no nosso plano de governo. 
(CORREIO POPULAR, 04/01/03). 

 

 

E, de certa, isto vem ocorrendo. Além dos aspectos burocráticos, durante 

esse período, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos deu início ao 

desenvolvimento de vários projetos. Entre eles, destaca-se o projeto de implantação 

Corredor Metropolitano de Ônibus, com 37 quilômetros de extensão, interligando cinco 

municípios (Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas) e beneficiando 

740.000 habitantes. Também estava em andamento o processo de organização do 

sistema metropolitano de transporte público de passageiros da Região, que inclui a 

regulamentação do transporte alternativo que realiza a ligação entre os municípios da 

RMC. Nesse sentido, a STM realizou um levantamento para mapear esse tipo de 

transporte na região, que mostrou a quantidade de peruas e vans, o perfil dos veículos 

(idade, origem do licenciamento etc.) e a sua situação quanto ao recolhimento de 

impostos.  

Visando viabilizar a organização do transporte público de passageiros na 

Região, estão sendo realizados ainda vários estudos e pesquisas. Entre eles, a pesquisa 

origem e destino nos 19 municípios, que mostrará quantas viagens são realizadas 

atualmente, qual o meio de transporte utilizado e o motivo dessas viagens, e as 

pesquisas de oferta e demanda de linhas intermunicipais da Região, que revelarão a 

quantidade e o tipo de passageiros transportados. 

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos elaborou também o Sistema 

Viário de Interesse Metropolitano da RMC, conhecido como mapa dos "Caminhos 

Metropolitanos". Além de definir as vias compartilhadas pelas 19 cidades da Região e 

reconhecidas como de caráter e interesse metropolitano pelo Estado e pelas prefeituras 

envolvidas, o trabalho apontava os pontos críticos do sistema viário da Região. 

A deputada Célia Leão confirma a preponderância da STM nas discussões 

da RMC: “Hoje a discussão está na Secretaria de Transportes Metropolitanos, mas tem 

um projeto aqui na casa, pronto para ser votado em pedido de urgência para ir para a 

Secretaria de Economia e Planejamento.” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Verifica-se, portanto, um forte viés de transportes nas discussões afetas à 

RMC. Outras áreas como destinação final do lixo, saneamento básico e habitação 
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careciam de maiores debates e propostas. Enquanto isso, ações isoladas no sentido de 

cooperação intermunicipal aconteciam como o empréstimo do Prefeito de Campinas à 

Prefeitura de Valinhos para o início das obras do ETE Capuava, que trataria dos esgotos 

lançados no Ribeirão Pinheiros, afluente do Capuava. 

O próximo passo para a efetiva implantação da Região Metropolitana de 

Campinas seria definir o critério de participação dos 19 municípios no Fundo 

Metropolitano. No entanto, a Agência não havia sido formalmente instituída, faltando a 

votação na Assembléia Legislativa. Um dos prováveis critérios seria o adotado na 

Região Metropolitana da Baixada, isto é, a renda per capta48.  

Em setembro de 2003, o Secretário Executivo da Região Metropolitana de 

Campinas, Peter Walker, determinou a convocação de representantes da sociedade civil, 

ONG´s e do legislativo para integrar o Conselho Consultivo da RMC. Quatro messes 

depois nenhum representante da sociedade civil, habilitou-se a integrá-lo. A ausência da 

sociedade civil e o número reduzido de indicações dos presidentes das Câmaras 

Municipais, assim como a não adesão total por parte de todos os deputados estaduais e 

federais com domicílio eleitoral na região, surpreenderam o secretário, mas o 

desinteresse mostrou-se associado à falta de informação, já que, após a publicação da 

matéria nos jornais locais, a procura por inscrições foi intensa pelas entidades de classe 

de Campinas, o mesmo não acontecendo com a sociedade organizada dos outros 19 

municípios. 

Em fevereiro de 2003, os presidentes das Câmaras de Vereadores, que 

integram a RMC, aprovaram a criação do Parlamento Metropolitano que deverá unificar 

e elaborar leis de interesse comum para a região. Em Maio de 2003 tomou posse o 

Conselho Consultivo da RMC, integrado por dois vereadores de cada uma das dezenove 

Câmaras Municipais, oito deputados federais, sete deputados estaduais e sessenta 

representantes da sociedade civil. 

Enquanto isso, a Assembléia Legislativa do Estado ainda não havia votado a 

criação da Agemcamp, bem como não se havia decidido a forma de contribuição para o 

Fundo de Desenvolvimento - Fundocamp. No entanto, algumas das Câmaras Temáticas 

já apresentavam resultados positivos (como a de habitação, que mapeou e possibilitou 

até o final de 2003, a transferência dos moradores das áreas de risco para moradias que 

foram construídas em parceria entre Estados e Municípios). A esse respeito, nota-se na 

                                            
48 Foi adotado um critério misto, proporcional à população (50%) e à arrecadação tributária do ICMS 
(50%). 
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discussão dos problemas comuns metropolitanos, através das entrevistas, um 

entusiasmo maior dos secretários e técnicos das prefeituras, que perceberam as 

vantagens da metropolização do que dos próprios prefeitos. 

O projeto de lei do Governo do Estado criando a Agemcamp somente foi 

enviado no final de outubro de 2003, para a Assembléia Legislativa de São Paulo. Entre 

as atribuições da Agemcamp destacam-se a atualização de informações estatísticas para 

o planejamento metropolitano, especialmente as de natureza territorial, demográfica, 

financeira, urbanística, social, cultural e ambiental. Os recursos da agência virão de 

transferências da União, do Estado e dos municípios da região e de repasses do Fundo 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, entre outros. 

 

 

Conclusão 

 

 

Quando analisamos a recente história da criação da RMC verificamos que o 

debate e a institucionalização começaram com o movimento de alguns deputados da 

região. Não foi um movimento de prefeitos e de parte da sociedade como no grande 

ABC, resultado da crise que assolou a região, e também não foi um movimento 

exclusivo de prefeitos como na RMBS. Os prefeitos da RMC, assim como o das outras 

regiões, olhavam, inicialmente, com desconfiança o processo de metropolização. Para o 

secretário André Luiz dos Reis, 

 

 

O grande medo quando se constituiu a Região Metropolitana era que 
Campinas concentrasse dentro da própria metrópole todos os 
investimentos necessários para suprir demandas coletivas [...]. Era 
essa a grande briga quando se constituiu a eleição do primeiro 
Conselho. (em entrevista realizada em setembro de 2004). 

 

 

Percebe-se, a princípio, na discussão sobre quais seriam os municípios a 

compor a região, certa falta de identidade regional. Segundo Vitor Chinaglia, da 

Prefeitura de Americana, houve uma disputa para saber quais municípios iriam 

participar ou não da futura região, isto é alguns municípios queriam, como Morungaba e 

outros não. Para alguns dos entrevistados o critério para escolha dos dezenove 
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municípios se deu através de acordos políticos, enquanto para outros a escolha dos 

municípios foi técnica. No caso da RMC verificamos que ambos os critérios foram 

adotados, por dois motivos principais: houve várias emendas de deputados estaduais 

alterando a composição da RMC, inclusive retirando alguns municípios que pretendiam 

fazer parte da RMC; segundo, a EMPLASA realizou estudos técnicos a fim de se chegar 

a melhor formatação da região49. 

Para André Luis dos Reis, da Prefeitura de Valinhos, a atração de indústrias 

de alta tecnologia acabou definindo o contorno da RMC e hoje existe uma identidade 

regional por conta da conurbação. De fato, quando se observa a RMC percebe-se a 

existência de um bloco, composto por Campinas, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, 

Hortolândia e Paulínea em que os dilemas são muito mais comuns do que, a título de 

exemplo, com Americana, Nova Odessa, Holambra, Artur Nogueira e Engenheiro 

Coelho. 

A RMC nasceu, também, de uma necessidade dos municípios, ou seja, 

embora não houvesse, na época de sua institucionalização, uma visão metropolitana da 

totalidade dos municípios que a compõem, os problemas comuns vinham se agravando 

nos últimos dez anos, assim como a conurbação das cidades. Para Victor Chinaglia, da 

Prefeitura de Americana, como não existia a regulamentação dos consórcios, a Região 

Metropolitana surgiu com uma forma de superar as dificuldades institucionais. 

Como vimos na caracterização da RMC, o principal desafio hoje dos 

municípios que a compõem é a questão da água e do saneamento. A RMC está inserida 

nas bacias do rio Piracicaba e do Capivari. Embora exista água disponível para 

captação, esta não tem qualidade porque todos os rios, riachos e ribeirões estão 

poluídos. A título de exemplo, na época da seca o rio Atibaia quase seca e em torno de 

1,5 milhão de pessoas ficam sem água. 

Embora a maior parte das dezenove cidades da região tenha a sua 

companhia de saneamento, a maioria das microbacias está poluída. Nos últimos anos 

três estações de tratamento de esgoto foram construídas: Pinheirinho em Vinhedo, 

Samambaia em Campinas e Capuava em Valinhos, o que melhorou um pouco a situação 

da poluição dos rios. Isso ocorreu não através de um planejamento regional, coordenado 

pelo Executivo estadual, mas por conta de uma ação movida pelo Ministério Público. O 

                                            
49 Quando as RMs foram instituídas a Emplasa estava afeta à STM e foram realizados estudos sobre a 
composição ideal de cada RM. 
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promotor de Americana moveu uma ação há oito anos atrás contra os municípios à 

montante de Americana para que estes construíssem suas estações de tratamento. 

A Região Metropolitana de Campinas foi criada em junho de 2000 e o seu 

Conselho de Desenvolvimento, no final de 2001. O conselho tem sido alvo de várias 

críticas pelo fato de não ter suscitado o debate sobre os grandes problemas 

metropolitanos, como por exemplo, a questão da destinação final dos resíduos sólidos. 

Na maioria das vezes deliberam-se apenas assuntos administrativos; a pauta das 

reuniões é feita pelo Secretário Executivo da RMC, Peter Walker. Além disso, a 

participação dos prefeitos da RMC tem sido mínima; alguns deles nunca participaram 

como os prefeitos de Paulínia, Holambra e Artur Nogueira. Para a prefeita Izalene Tiene 

“sempre foram assuntos pautados pelo governo do estado. O governo do estado dava o 

encaminhamento e os presidentes do Conselho faziam o que o ele tinha como proposta.” 

(em entrevista realizada em outubro de 2004). 

 

 

As reuniões do Conselho são reuniões que oscilam entre o 
“governismo” de alguns prefeitos em relação ao estado, buscando 
criar canais diretos com os secretários estaduais para resolver os seus 
problemas. A grande maioria dos prefeitos se nega a meter a mão no 
bolso para botar (sic) recurso do seu orçamento municipal no fundo 
metropolitano. Até hoje, não se criou um consenso efetivo de 
destinação de recursos nos orçamentos municipais para o fundo 
metropolitano. (Deputado Renato Simões, em entrevista realizada em 
novembro de 2004). 

 

 

Quanto à questão da água e dos transportes é preciso fazer uma distinção. A 

questão dos transportes é a que tem mais recebido atenção dentro do Conselho da RMC, 

o que corrobora o viés de transportes, haja vista a grande participação da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos. Já em relação à água a discussão ultrapassa o âmbito 

metropolitano, pois existem outras instâncias como o Consórcio, o Comitê de Bacias, 

empresas estaduais e municipais como a SABESP e a SANASA, além do próprio 

conselho da RMC. No caso do conflito envolvendo o Sistema Cantareira houve debate e 

parece ter sido, até o momento, a única reivindicação que a RMC como um todo 

incorporou como luta comum. 

No que se refere a outros assuntos que interessam a RMC como um todo, 

prevalece uma postura não cooperativa entre as diversas instâncias, como no caso da 
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construção do presídio na divisa entre os municípios de Campinas e Hortolândia, em 

que houve a transferência de cinco mil presos do Carandiru e a conseqüente vinda de 

muitos de seus familiares. Não houve debate desta questão no Conselho. Da mesma 

forma a construção de 2.300 moradias pelo governo do estado sem o habite-se da 

prefeitura de Campinas, mostra a falta de coordenação intergovernamental. 

Em relação às outras duas instâncias da RMC, a Agência e o Fundo, poucas 

considerações podemos fazer. Como vimos, até o mês de outubro de 2004, a agência 

ainda não havia sido efetivamente implantada e, segundo o diretor da Agemcamp, Luiz 

Augusto Baggio, até o final deste ano de 2004, dificilmente será implementada. Os 

diretores foram recentemente empossados e o Fundo de Desenvolvimento só começará 

a ser depositado em 2005. O diretor informou que, neste momento, está preparando a 

documentação e os estudos necessários para a implantação física da Agemcamp50. Uma 

diferença em relação a Agem da RMBS é que nesta o custeio é partilhado (estado e 

município), enquanto na RMC o custeio da autarquia será de responsabilidade do 

Estado. 

No entanto, alguns conflitos já aparecem. A Agemcamp é considerada pelos 

partidos de oposição como um lócus do PSDB. Todos os três diretores recentemente 

nomeados têm ligação com o governo estadual. Para membros do governo estadual isto 

seria um fato normal, pelo fato da agência ser uma autarquia estadual, mantida com 

verbas estaduais. Por outro lado, rebate-se que a agência é um órgão técnico e que as 

pessoas escolhidas deveriam ser escolhidas de acordo com as prioridades a serem 

debatidas no conselho. 

 

Me parece de bom tamanho de que o governo de São Paulo (seja ele 
de que partido for) tenha poderes porque ele entra com a maior parte 
dos recursos, ele entra com a maior parte de mão-de-obra das diversas 
secretarias. (Deputada Célia Leão, em entrevista realizada em agosto 
de 2004). 

 
Criou-se a sede em Campinas, colocando todos os quadros indicados 
pelo governador e, por último, a agência, que deveria ter quadros 
técnicos, de acordo com as prioridades de utilização dos recursos [...] 
mas o governador indicou três pessoas da confiança política dele e que 
estão aí sem fazer nada, recebendo [...] um é assessor da deputada 
Célia Leão [...] e não houve uma reação por parte do presidente do 
Conselho (Dirceu Dalben). (Prefeita Izalene Tiene, em entrevista 
realizada em outubro de 2004). 

                                            
50 A Agemcamp ainda não possui funcionários e funciona, provisoriamente, em uma casa cedida pelo 
Governo do Estado, onde, também se realizam encontros do Conselho. 
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Durante a realização do Seminário Nacional Regiões e Cidades, em 

Campinas, a criação de regiões metropolitanas também foi alvo de debates, assim como 

a própria definição de região tal como é entendida hoje. Para o professor Wilson Cano, 

do Instituto de Economia da Unicamp, a lei que cria a Região Metropolitana de 

Campinas deixa lacunas que propiciam ao governador do Estado assumir o comando 

político da área que a compõe. Segundo ele, a lei institui um colegiado composto pelos 

prefeitos e representantes do governo estadual, que tem 50% dos votos. “Basta, 

portanto, que o governo estadual sopre um apito para um pequeno município do partido 

dele e ele já terá, portanto, 50% mais 1/19 avos, o que é demonstração cabal de uma 

falsa democracia” (Seminário Nacional de Regiões e Cidades). 

Cano lembra que a lei que criou a RMC prevê a formação de um fundo 

financeiro para a região, mas não diz como. “E também omite qual a participação dos 

municípios no rateio, exigindo um documento de adesão oficial que vai ser 

evidentemente mais um ardil para se estender um controle político a uma determinada 

região, pouco importando de que coloração política sejam os prefeitos que governam 

estas frações territoriais” (idem). 

Embora, ainda seja cedo para uma avaliação definitiva do comportamento 

dos poderes locais, verifica-se que a participação do município-sede tem sido pequena, 

segundo membros do governo. No entanto, nota-se, através de atas, que a prefeita de 

Campinas participou até junho de 2004 das reuniões, quando então passou a ser 

representada, já que para ela as reuniões ficaram “desinteressantes” onde somente se 

debatiam assuntos administrativos e nenhum assunto metropolitano. 

 

 

A Região Metropolitana de Campinas mereceria uma participação 
maior de Campinas [...] Aqui é um aglomerado conurbado em torno 
de Campinas. E se Campinas não sentir isso, não verificar a 
necessidade de conduzir o processo da RMC – ela é extremamente 
afetada por essa conurbação – tudo o mais se esvazia. (Luiz Baggio, 
da Agemcamp, em entrevista realizada em setembro de 2004). 

 

 

Finalmente, a RMC é única Região Metropolitana do Estado de São Paulo 

que tem um Conselho Consultivo, com um representante da Câmara Municipal, todos 
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os deputados estaduais, federais e senadores da região e membros da sociedade civil 

organizada dentro de algumas regras (como, por exemplo, ter registro em cartório). 

Hoje são sessenta e quatro entidades dos dezenove municípios. No entanto, a 

participação da sociedade tem sido pouca ou nenhuma. A título de exemplo, o Conselho 

Consultivo, se reuniu somente uma vez, o que, em certos aspectos, a diferencia da 

região do Grande ABC, conforme veremos na conclusão. 

Conclui-se que a RMC produziu muito pouco em termos de políticas 

públicas integradas. Embora ainda apresente muitos problemas, do ponto de vista do 

saneamento, a existência de uma forte tradição de organização da bacia hidrográfica, 

através do consórcio intermunicipal, dos conselhos e comitê de bacias, apresenta-se 

como uma exceção a esta afirmação. Nos demais setores pouco ou nenhum avanço, 

como é o caso da destinação final do lixo. Para o deputado Renato Simões: 

 

 

Essas discussões passam muito ao largo da Região Metropolitana e 
funcionam mais na relação bilateral entre prefeituras ou no comitê de 
bacia. O consórcio nasceu antes de todas as estruturas, na década de 
80 [...] o consórcio é a experiência mais avançada de articulação do 
Poder Público na questão do saneamento nos anos 90 e que deu 
origem, posteriormente, a toda a formatação institucional dos comitês 
e das agências. (em entrevista realizada em novembro de 2004). 

 

 

A RMC vive um dilema muito grave. Passados três anos de 

institucionalização, ela ainda não tem instrumentos que seriam básicos para ação e 

consecução de projetos comuns, ou seja, além da inexistência da estrutura física da 

agência e da inexistência de recursos, via fundo de desenvolvimento, existe pouco 

debate sobre os problemas centrais da região. Pior ainda, aqui as relações entre os 

poderes locais, e entre estes e o governo estadual, encontram-se totalmente desgastadas, 

o que implica diretamente na ausência de uma política de coordenação 

intergovernamental. E, diferentemente da Região do Grande ABC, a participação do 

Governo Federal se dá de forma pontual e isolada. 

A prefeita de Campinas, Izalene Tiene, durante a realização do Seminário 

Reconhecimento Institucional das Entidades Regionais, criticou o peso do governo do 

estado no Conselho, que é paritário, e declarou que a Agemcamp não foi criada porque 

o governo do estado não deu recursos. Para ela a Região Metropolitana de Campinas é 
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um instrumento de disputa política e a experiência do ABC é melhor porque os 

municípios são mais iguais. 

 

 

Foram quase dez anos de propostas e debates até que o governo 
Alckmin decidiu criar, por iniciativa do Executivo e não do 
Legislativo, a região com características que interessavam ao governo 
do PSDB. Uma região onde até agora o Conselho não tem autonomia, 
a agência e o fundo não foram criados [...] e desde a sua criação foi 
uma articulação política do PSDB. (em entrevista realizada em 
outubro de 2004). 

 

 

Segundo o diretor da Agemcamp, Luiz Augusto Baggio, o governador 

Mário Covas teve uma dificuldade maior na RMC, pois muitos municípios não 

quiseram, inicialmente, participar das discussões. 

 

 

O papel do Covas foi importante. Ele tinha facilidade de conversa. E 
aqui, nós tivemos uma dificuldade de conversa muito grande. Quais 
municípios ficariam, quais não ficariam, que formato teria. Campinas 
não tinha uma identidade com o governo do estado em alguns 
momentos. Isso criou dificuldade na formação. (em entrevista 
realizada em setembro de 2004). 

 

 

Confirmam-se, portanto, no caso da RMC as hipóteses argüidas inicialmente 

quanto à participação do governo estadual na indução e coordenação de políticas 

públicas comuns, através da institucionalização de RMs. Se no caso da RMBS a 

participação do governo estadual foi relativamente morosa, no caso da região de 

Campinas, tendo em vista a sua conformação política, o processo se deu de forma ainda 

mais lenta. Contribui também a postura municipalista autárquica dos prefeitos da região, 

o caráter estadualista e centralizador do governo de estado, via Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos. Ou seja, a relação do governador com o prefeito continua 

individualizada, partidarizada e há pouca ou nenhuma participação da sociedade civil 

organizada nas discussões que envolvem a região. 

Para a Deputada Federal Mariângela Duarte, a explicação estaria no mapa 

político da RMC. 
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As questões eram políticas [...] você calcula quem era o prefeito. Os 
tucanos eram fraquíssimos lá, tiveram derrotas, se o Toninho não 
tivesse sido morto [...] o Toninho era uma força política. Eles iam 
criar a Região Metropolitana para facilitar o que? Esse foi um ponto. 
Segundo, foram divergências políticas entre prefeitos. Terceiro, eles 
forma muito mais exigentes para criar a Região metropolitana do que 
nós. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

O papel do ex-prefeito Toninho e a importância do município de Campinas 

são também importantes fatores para entender como se deu o processo, conforme 

verificamos na entrevista com o Secretário Jurandir Fernandes, da STM. 

 

 

Na Baixada foi mais naturalmente até pelo porte e pela afinidade entre 
os poderes locais. A gente percebe que em Campinas ainda há muito 
que se avançar neste sentido. A cidade-mãe tem um papel fundamental 
e quando da constituição da Região Metropolitana a prefeitura de 
Campinas não abraçou com garra e com o desvelo político, como 
merecia, essa questão metropolitana [...] o prefeito falecido na época, 
o Toninho, ele tinha um olhar metropolitano maior [...], mas 
infelizmente a quebra de seqüência do governo dele fez com que a sua 
sucessão não fosse bem sucedida neste aspecto. Não houve uma 
liderança, que deveria existir da cidade-mãe, para fazer este papel. 
Ficou-se muito endógeno, a política muito endógena, o olhar para o 
umbigo, problemas internos graves e as lideranças dos gestores do 
município de Campinas não tiveram competência para o olhar de foco. 
(em entrevista realizada em agosto de 2004). 
 

 

 

Para Victor Chinaglia, “Toninho tinha uma visão real do que fosse a cidade 

de Campinas, apesar de eu achar que ele não defendia tanto a metropolização. Ele tinha 

mais essa visão mais de consórcio de cidades.” (em entrevista realizada em agosto de 

2004). 

Para a deputada Célia Leão, no caso da RMBS, o projeto foi praticamente 

pronto, enquanto que para a RMC o projeto foi muito debatido. Além disso, 

 

 

O governador Mário Covas nunca engavetou projeto por conta de ser 
deste partido ou daquele partido, mas ele disse: enquanto vocês não se 
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entenderem (RMC), por que nós vamos votar projeto se vocês não 
estão se entendendo, só para dizer que nós votamos? [...] Então vocês 
resolvam e a hora que vocês darem o OK, a gente vota (sic). (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Concluindo, o Secretário Executivo da RMC, Peter Walker, consegue ver 

uma vantagem no atraso em relação à RMBS. Para ele, “Campinas demorou a implantar 

a Agemcamp. E é até bom que demorou. Porque ficou fazendo estudos e agora tem uma 

prateleira de estudos que a Agemcamp pode fazer.” (em entrevista realizada em 

setembro de 2004). Para ele, a institucionalização pioneira da Baixada Santista contou 

com a forte participação do Governo do Estado em sua gênese, porém não tem 

produzido grandes resultados. Peter Walker acredita que, em Campinas, mesmo sem a 

Agemcamp, os resultados são mais concretos que na RMBS, a exemplo do ocorrido 

com a outorga do sistema Cantareira. Para o entrevistado: 

 

 

Santos estudou todas essas câmaras temáticas, trabalhou todo esse 
tempo. Quais são os assuntos concretos que aconteceram em Santos? 
Saiu uma sinalização turística de placas e um programa de 
investimento [...] que deu recurso para fazer ações de segurança. (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Quando analisamos as características e a história da formação das 

instituições regionais nas três Regiões Metropolitanas, verificamos que tanto a Região 

do Grande ABC, embora não seja considerada legalmente uma Região Metropolitana, 

como a maior parte da Região Metropolitana da Baixada Santista, constituem-se em 

áreas efetivamente e visivelmente conurbadas, enquanto que boa parte dos dezenove 

municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas encontra-se em áreas 

mais espaçadas, o que torna mais difícil a percepção de espaços urbanos, bem como a 

percepção de alguns dos problemas comuns que afetam a região. 

Isto nos leva a algumas conclusões. Primeiro, a região do Grande ABC 

caracteriza-se como um espaço que não foi planejado e que apresenta uma série de 

problemas comuns que se originaram da industrialização e conseqüente ocupação 

desordenada dos espaços urbanos, sem nenhum critério de complementaridade, bem 

como da crise que assolou o ABC e igualmente agravou os problemas ligados, 

principalmente, ao desemprego. Estas são as principais razões de uma identidade 

regional no ABC e da criação de instituições regionais, de forma espontânea e auto-

referida. 

Já as Regiões Metropolitanas da Baixada e de Campinas, embora 

apresentem alguma identidade regional, sua institucionalização originou-se da luta e 

esforço de alguns prefeitos, que acreditavam ser a regionalização a solução para os 

problemas regionais, principalmente a falta de recursos para a realização de obras de 

interesse comum. Desta forma, a principal motivação estaria relacionada à 

disponibilização de verbas, via orçamento estadual e a uma maior autonomia política 

em relação ao governo estadual. 

Um ponto em comum entre as três experiências regionais, não importando o 

tipo de instituição que foi criada, é o fato da variável ambiental ter impulsionado as 

primeiras articulações, no intuito de se resolver os problemas ligados à poluição das 

águas e ao saneamento básico. Deste modo, comprovamos que as condições locais 

especiais, geográficas e ambientais, propiciaram a articulação regional aqui estudada, o 

que não deixa de representar um avanço na experiência regional brasileira, ao tentar-se 
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vencer fragilidades do federalismo brasileiro, com o estabelecimento de um modelo 

institucional não incentivado pelas atuais regras do jogo federativo. 

Como vimos, o governo do estado interferiu na criação das RMs paulistas 

de forma mais ativa na RMBS e de forma mais lenta na RMC. E continua interferindo 

na gestão metropolitana, primeiro através do seu poder financeiro, embora diminuído 

com a re-centralização de recursos nas mãos da União, depois indicando e nomeando 

membros e representantes nos órgãos metropolitanos. 

Conclui-se que a participação do governo estadual foi muito mais decisiva e 

efetiva na institucionalização da Região Metropolitana da Baixada Santista. A 

explicação para o pioneirismo da RMBS está diretamente ligado à figura do ex-

governador Mário Covas. Em todas as entrevistas ele é citado com principal responsável 

pela criação da RMBS, pelo simples fato de ser santista, pela facilidade em conversar 

com atores ou por conhecer bem a região e seus problemas. Outro fator citado é que a 

RMBS possui menos municípios, com maior identidade, o que facilitou o processo de 

metropolização. Igualmente importante para a escolha do governador foi a composição 

política da Baixada Santista, que facilitou a discussão e o posicionamento do ex-

governandor. Para os entrevistados, Mário Covas lutou muito para que a RMBS se 

concretizasse. “Ele teve um papel decisivo sim. Os demais prefeitos também souberam 

se aproximar dele [...] ele apoiou, deu condições” (Clóvis Vasconcelos, em entrevista 

realizada em agosto de 2004). “Eu participei do governo Mário Covas, através de minha 

experiência como prefeito [...] houve uma vontade política muito grande no sentido de 

materializar” (Luiz Carlos Rachid, em entrevista realizada em julho de 2004). 

No caso da RMBS, a maior prova da importância do apoio do governador é 

que, apesar de anos luta pela metropolização, esta efetivamente somente ocorreu quando 

o estado deu o sinal verde. O governo Fleury boicotou seguidas vezes a metropolização 

na Baixada Santista, utilizando seu poder na Assembléia Legislativa, caracterizando, 

como vimos, o que Abrucio classificou como uma conduta típica do estadualismo. 

Enquanto observamos certa harmonia na explicação para o pioneirismo da 

criação da RMBS, o mesmo não ocorre para explicar a lentidão na institucionalização 

da RMC. Não obstante, nas entrevistas, pudemos constatar a existência de dois pontos 

em comum, qual seja a postura municipalista dos prefeitos da RMC e o fato de a 

discussão sobre a metropolização estar muito atrelada à problemática dos transportes, 

além da questão da qualidade da água. De qualquer forma, o governo do estado passou a 

atuar na região através da EMPLASA, na época vinculada à STM. Este fator, como 
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veremos adiante, é de fundamental importância para entender a dinâmica das relações 

na RMC. 

No entanto, como vimos, para a maior parte dos entrevistados, a motivação 

para a lentidão do processo de criação da RMC foi política, pois o Executivo Paulista 

não queria compartilhar poder em uma região tão rica e próspera como a de Campinas. 

A partir do momento que a discussão sobre a metropolização começou a ganhar corpo 

houve o receio de que fosse interferir na estrutura política do estado. 

No Grande ABC, o papel do governador Mário Covas na associação 

regional é igualmente reconhecido pela maioria dos entrevistados, seja através da 

consecução de acordos, seja através da construção desses acordos, diferente da atual 

administração, considerada por alguns atores do Grande ABC como distanciada da 

região. 

 

 

O governo de Estado não se preocupa o mínimo. O Covas teve uma 
preocupação sincera. Quando o Alckmin deu seqüência no governo 
Mário Covas ele manteve. Mas a hora que ele foi eleito governador no 
segundo mandato, ele diminui [...] A forma de trabalhar, antes iam 
todos os secretários de estado, agora vai um representante... já não tem 
aquela preocupação. O Covas e o Celso Daniel fazem falta nessa 
discussão. (Vanderlei Siraque, em entrevista realizada em agosto dd 
2004). 

 

 

Embora a maioria dos entrevistados reconheça o papel do ex-governador 

Covas na articulação regional, existem críticas técnicas à sua gestão, como a do 

Secretário Jorge Wilheim, da Prefeitura de São Paulo. 

 

 

O governo Covas tampouco teve interesse na questão metropolitana. 
Ele deslocou a EMPLASA, que estava vinculada, anteriormente, à 
Secretaria de Economia e Planejamento para a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos. Passou apenas a fazer estudos 
subsidiários para resolver questões de transporte metropolitano. (em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 



 220

Verificamos, portanto, que a participação do governo estadual, 

principalmente na figura do seu ex-governador, foi importante para a adoção de 

mecanismos de cooperação, ainda que incipientes, nas três regiões analisadas. Com a 

sua morte, houve uma mudança na política de governo para as Regiões Metropolitanas. 

O governador Geraldo Alckmin procurou voltar mais sua atenção para o interior do 

estado. Tal comportamento tem uma explicação política, ou seja, as eleições se decidem 

no interior do estado. Outra explicação pode ser dada pela Deputada Maria Lucia 

Prandi. 

 

 

No fundo, no fundo o estado tem medo de perder poder para as 
Regiões Metropolitanas, então ele descentraliza, mas não descentraliza 
em grande parte as decisões políticas; ele ainda fica com o controle 
político dessas decisões, principalmente na questão dos transportes. 
(em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Quanto a participação do governo estadual paulista na coordenação 

governamental, verificamos que tanto na região do Grande ABC e na região de 

Campinas nota-se pequena participação do governo do estado, embora na RMC haja 

esforços isolados de membros da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Já na 

RMBS a presença do governo estadual é mais sentida, tanto pela participação, via 

agência de desenvolvimento, como pelo aporte de recursos ao Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano. 

No entanto, a política estadual para as duas Regiões Metropolitanas ainda é 

muito protocolar, no sentido de dar formalidade institucional, mas pouco ousada no 

sentido de produzir o envolvimento da sociedade organizada. Isto nos leva a mais uma 

importante diferença entre o ABC e as outras Regiões Metropolitanas paulistas: a 

participação da sociedade civil organizada. É notório o envolvimento e a participação, 

nas instituições regionais do ABC, de entidades sindicais, associações, empresas, além 

de outros órgãos representantes das empresas (Fiesp, Ciesp, etc) e da sociedade civil, 

enquanto praticamente ausentes no processo de regionalização das regiões de Campinas 

e Baixada Santista, exclusivamente conduzidas pelos prefeitos e pelo governo estadual. 
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Eu penso que lei que criou a Região Metropolitana da Baixada 
Santista, assim a de Campinas é uma lei atrasada. [...] a lei não prevê a 
participação do legislativo, eu diria, no caso, dos legislativos 
municipais que teriam até mais importância, no caso, de 
representatividade, porque qualquer ação que envolva outro município 
tem que passar pela Câmara Municipal e se o legislativo 
metropolitano não está incluído no conselho [...] isso eu considero 
uma falha da lei. (Maria Lúcia Prandi, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

A despeito de uma maior participação de diferentes atores na Região do 

Grande ABC, muitas lacunas permanecem. Como vimos, a participação das empresas 

no processo de discussão regional do ABC tem sido cíclica e inconstante. No primeiro 

caso contribui o fato de os centros de decisão estarem fora da região. Além disso, outros 

atores retiram sua participação das instâncias do ABC. O mais importante, entretanto, é 

que o ABC está inserido em uma grande e complexa Região Metropolitana, a RMSP. 

Além disso, os municípios, de forma exclusivamente regional, não conseguem dar conta 

de resolver seus problemas, haja vista a insolvência financeira que muitos deles 

atravessam, conforme veremos. 

As mudanças promovidas pela Constituição de 1988 em relação ao 

fortalecimento político e financeiro dos municípios, associadas às demandas por formas 

de gestão mais democráticas, implicam em uma gestão metropolitana diferente da que 

foi implementada no Regime Militar. Por outro lado, a entrada de novos atores na cena 

metropolitana, com graus diferenciados de poder político e financeiro, tem contribuído 

para acirrar conflitos e tensões, influenciando também a operacionalização do sistema 

federativo e, principalmente, as relações intra e intergovernamentais. Entretanto, como 

vimos, conflitos e tensões desse tipo são da natureza mesma das Federações e das 

relações que se estabelecem entre esferas de governo e entre as diversas instituições que 

hoje influenciam a governança urbana.  

Esses conflitos e tensões se tornam mais complexos em contextos como o 

brasileiro, onde, após a redemocratização, a descentralização política e financeira para 

as esferas subnacionais e para a sociedade local, passou a ser vista como a solução para 

os problemas locais. Isto significa que o desenho federativo brasileiro favorece a não 

cooperação. A inserção da gestão metropolitana nesse contexto requer uma engenharia 
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político-institucional que considere todos esses fatores e que absorva as novas 

tendências e demandas em relação ao federalismo e às políticas públicas. 

As Regiões Metropolitanas constituem um dos maiores desafios à 

governabilidade e exigem atuação conjunta de todas as esferas de governo, pois 

concentram os principais problemas que afligem áreas urbanizadas. A região mais 

afetada é, indubitavelmente, a RMSP, justamente onde existe pouca ou nenhuma 

integração governamental. Desde o início do Plano Real o número de desempregados 

aumentou 69% em São Paulo entre 1996 e 2002, contra 55% na média brasileira, 

conforme avaliação do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais (IEEI) em 

parceria com a Fundação Seade. 

Por outro lado vem piorando tanto em municípios, como nos estados, a 

arrecadação tributária, enquanto o governo central vem atingindo patamares cada vez 

mais expressivos e centralizados de crescimento destas receitas. Parte do esforço de 

descentralização tributária feita através da Constituição de 1988 foi revertido pela 

União. Essa tendência de concentração de verbas no Governo Federal foi fortemente 

estimulada durante a gestão FHC, mas pouco foi feito pelo governo Lula para reverter 

esta situação e repartir melhor o bolo tributário com estados e municípios. Além de 

aumentar a arrecadação de contribuições que não são repartidas com os outros entes 

federativos, a União também tem repassado menos verbas. Dados da Secretaria da 

Fazenda mostram que o Estado de São Paulo teve queda de 11,9% na arrecadação do 

ICMS em 2003. 

A Confederação Nacional de Municípios, em agosto de 2004, projetava a 

expectativa de queda real de 54% na transferência do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), em relação ao mesmo período de 2003, enquanto o Governo Federal 

arrecadava R$ 6,75 bilhões a mais no primeiro semestre de 2004 que o previsto no 

contingenciamento de fevereiro deste ano. A explicação estaria nas isenções federais de 

IPI – imposto que compõem o FPM - para setores específicos da economia. Tal quadro 

pode agravar a já precária situação financeira de muitos municípios, e até mesmo 

dificultar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)51. 

O problema, porém, não é a existência de muitos municípios em nossa 

Federação. Nos EUA existem cerca de 70 mil unidades de gestão local. Num país com a 

                                            
51 Na Região Metropolitana de Campinas os municípios de Valinhos e Campinas estavam (dados de julho 
de 2004) acima do limite de endividamento previsto na resolução 40 do Senado, que é de 1,2 vezes a 
receita líquida corrente do município, o mesmo se dando com a cidade de São Paulo. 
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dimensão territorial do Brasil talvez seja adequado alçar o município a ente federativo. 

É preciso distribuir melhor os recursos e adotar políticas de coordenação 

intergovernamental. No entanto, de nada adianta construir infraestrutura em municípios 

pobres, se estes não terão condição de mantê-las. O caso da prefeitura de Itanhaém é 

sintomático. 

 

 

[...] O federalismo brasileiro está muito centralizado. Os municípios 
estão muito onerados [...] eu gasto uma fortuna, por exemplo, com 
saúde. A minha obrigação legal seria gastar 15% das receitas correntes 
com saúde e eu gasto 25% e é insuficiente [...] falta dinheiro para as 
outras áreas [...] é preciso ter uma distribuição melhor de recursos [...] 
você está vendo cada vez mais uma concentração de riqueza nas mãos 
do governo e uma destinação de encargos para os municípios [...] os 
municípios estão endividados, estão com muitas dificuldades. [...] 
Saúde hoje, se não mudar esta política, entra em colapso. Eu recebo 
uma ajuda do estado para fazer um hospital como nós fizemos aqui, 
mas eu não tenho coragem de abrir este hospital [...] porque eu sei que 
eu abro neste mês e fecho daqui a dois meses. A União me ajudou, me 
pôs quatro milhões e meio de recurso para construir, mas eu gasto 4 
milhões e meio a cada 4 meses, 3 meses, só de manutenção [...] eu 
seria irresponsável se eu abrisse. (Orlando Bifulco, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 

 

 

Neste sentido de empobrecimento municipal percebe-se a intenção de 

municípios, via Assembléia Legislativa, instituírem Regiões Metropolitanas e 

receberem verbas do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Neste momento 

existem projetos para criação da Região Metropolitanas do Vale do Paraíba, Litoral 

Norte e Serra da Mantiqueira e da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, além da 

criação da Aglomeração Urbana da Região de Piracicaba, que também contaria com um 

fundo custeado pelos municípios e pelo governo estadual. Finalmente, existe o projeto 

de lei complementar de autoria do deputado José Bittencourt criando a Região 

Metropolitana do ABCDMRR, coincidindo com a atual associação regional do Grande 

ABC. 

 

 

Para mim a Região Metropolitana só cumpriu um papel político de 
atender ao governador do estado, de atender aos municípios sem 
passar pelo conselho [...] cada município vai atrás dos seus recursos 
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individualmente. [...] É um corporativismo e que o governo do PSDB 
incorpora e ganha eleições assim. (Izalene Tiene, em entrevista 
realizada em outubro de 2004). 
 

 

Tal situação tem acirrado os conflitos entre o governo e a oposição, liderada 

pelo PSDB. Vários governadores vêm se queixando da concentração tributária nas mãos 

da União, da queda nas transferências constitucionais obrigatórias e do repasse 

prioritário de recursos para estados governados pelo PT e seus aliados. Tratando-se de 

um ano eleitoral, muitas destas críticas podem conter certo oportunismo, porém não 

deixam de ser verdadeiras em boa parte dos casos. 

Tal conflito também se configura também em recentes “reações” tanto do 

Governo do Estado de São Paulo que, neste momento, está realizando no âmbito da 

RMSP, através da EMPLASA, a Agenda Metropolitana de Ações Estratégicas - uma 

série de encontros sobre a temática metropolitana - como do Governo Federal, que criou 

o Ministério das Cidades e as recentes propostas de criação de consórcios 

metropolitanos. Ao mesmo tempo, a prefeita de São Paulo Marta Suplicy, também 

realiza encontros sobre o tema e anuncia gestão metropolitana, caso seja reeleita, 

juntamente com os trinta e oito municípios da RMSP e como forma de transferir para os 

municípios a gestão dos serviços de água e esgoto, hoje sobre a responsabilidade do 

governo estadual52. (VALOR ECONÔMICO, 30/09/2004). 

A prova desta “reação”, por parte do governo estadual, é confirmada pela 

EMPLASA, que segundo o seu presidente, tomou a decisão de não mais fazer planos 

municipais, mas fazer planejamento regional, articulando as políticas setoriais do 

governo estadual. Isto implica na realização de pesquisas de origem/destino, cartografia, 

entre outros. Foi concluída, neste segundo semestre de 2004, a pesquisa de 

origem/destino da RMC, porque a Secretaria de Transportes Metropolitanos tem 

interesse em levar o trem metropolitano para a região. Igualmente, a EMPLASA está 

também trabalhando na compatibilização do uso do solo dos dezenove municípios. 

 

 

                                            
52 O conflito entre o governo do estado e a prefeitura do município de São Paulo deve-se ao fato de que a 
área metropolitana tem em torno de 50% do eleitorado. Da mesma forma, o eleitorado é bastante dividido 
na RMSP. 
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O nosso foco está sendo exatamente de praticar, em articular, 
principalmente, o Plano Metropolitano [...] estamos, neste momento, 
tirando o foco da questão local, ou seja, durante alguns anos a 
EMPLASA atuava de forma pontual nos municípios localizados na 
Região Metropolitana. Existia certa divisão informal de atribuições 
entre o CEPAM e a EMPLASA, no sentido de que o CEPAM atuaria 
nos municípios que não fossem integrantes da Região Metropolitana e 
a EMPLASA atuaria nos municípios das três Regiões Metropolitanas. 
(Marcos Campagnone, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

O papel da EMPLASA fica bastante evidenciado logo a seguir. 

 

 

A Baixada Santista foi a EMPLASA que, basicamente, trabalhou todo 
o seu arcabouço legal, institucional e jurídico. Para a Região 
Metropolitana da Baixada Santista nós já fizemos a cartografia e o 
planejamento metropolitano e também a agência, que é presidida pelo 
Koyu Iha, ela é toda suportada [...] o corpo técnico é dado pela 
EMPLASA, são funcionários da EMPLASA. (idem). 

 

 

Além disso, observa-se, nestes dois últimos anos, um acirramento dos 

conflitos entre o Governo Federal e o governo estadual paulista, conflito este com 

nítidas conseqüências sobre as Regiões Metropolitanas. O aparecimento de um novo 

ator, em 2003, como resultado das eleições presidenciais, tem impactado de forma 

importante na discussão do espaço metropolitano de duas maneiras: a primeira, com a 

criação do Ministério das Cidades e, em segundo lugar, com o envio, em regime de 

urgência ao Congresso Nacional, em 30 de junho de 2004, do o anteprojeto de lei 

estabelecendo novas regras para dotar os consórcios intermunicipais de poder de 

concessão de serviços. O instrumento prevê que nas regiões onde haja interesse comum 

nos serviços de saneamento, as cidades devem organizar consórcios que estabeleçam 

contratos de concessão para distribuição/coleta de água. Essa nova forma de se tratar os 

problemas metropolitanos é confirmada pelo secretário Jeroen Klink, da prefeitura de 

Santo André, para quem o Governo Federal está construindo uma política de 

saneamento para as RMs e por Paulo Eugênio, da Agência do ABC. 

 

 

Dentro do Governo Federal existe uma conscientização de que é 
preciso retomar essa questão metropolitana, apesar da Constituição 
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federal de 88 colocar essa questão para a esfera estadual. A urgência é 
tão grande e não só a urgência, mas a percepção que mesmo 
respeitando a atribuição estadual nesta matéria, é sim preciso formatar 
uma política nacional para as Regiões Metropolitanas. (Jeroen Klink, 
em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 
Agora nós estamos vivendo um outro momento das instâncias 
regionais que é a atração do Governo Federal. Nós nunca 
conseguimos, até a mudança de governo, trazer o Governo Federal 
para discutir a região. Inclusive com propostas de alterar a legislação, 
permitir a existência e o financiamento dos consórcios. (Paulo 
Eugênio, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

A reação de governadores foi imediata, embalados por pareceres de juristas 

como Miguel Reale, que o anteprojeto está eivado de inconstitucionalidade, pois 

equipara o consórcio a um ente da federação e fere leis como a de licitação. O recém 

nomeado diretor da Agemcamp pensa da mesma forma: “Acho que ele (Governo 

Federal) cria um problema sério porque desconsidera o papel do estado. E fere um 

pouco a idéia da Federação. Ele vem direto para o município.” (em entrevista realizada 

em setembro de 2004). 

Estes juristas defendem que tratar os consórcios como pessoas jurídicas de 

direto público é inconstitucional. O texto de Reale avalia que a regulamentação do 

artigo 241 da Constituição, que trata da associação pública de entes federados, não 

pressupõe a existência de uma pessoa jurídica de direito público e que “o consórcio 

público que se pretende vem criar uma nova entidade de administração indireta, ao lado 

da autarquia e da sociedade de economia mista.” (JORNAL VALOR ECONÔMICO, 

22/07/2004). A preocupação de membros do governo do estado pode ser notada abaixo: 

 

 

Você não pode mexer no pacto federativo através de um projeto de lei 
criado por técnicos de vários ministérios, por melhor que possa ser a 
intenção ou projeto. E, no caso, está flagrante que não é; no caso está 
flagrante que é um by pass aos governos estaduais; é uma forma de 
articulação dentro do Governo Federal com grupos de municípios. 
(Marcos Campagnone, da EMPLASA, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 
No meu ponto de vista isso aí vai acabar com as Regiões 
Metropolitanas. Porque, quatro, cinco municípios criam um consórcio. 
Aí acaba o governo e falam não quero mais brincar (sic) de consórcio. 
Agora o que está lá é de outro partido eu não quero. É o caso do 
consórcio do ABC onde quatro, cinco prefeitos que se reuniram, do 
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mesmo partido [...] para enfrentar o governo do estado, que não 
trabalhou na Região Metropolitana. A omissão do governo do estado 
na Região Metropolitana de São Paulo é o que existe hoje. Agora, 
temos a presença do estado em Santos, a presença do estado em 
Campinas. Ninguém fala vamos criar um consórcio e acabar coma 
RMC. (Peter Walker, em entrevista realizada em agosto de 2004, grifo 
nosso). 

 

 

Jeroen Klink, do ABC, discorda dessas afirmações e alega que “o que existe é 

um parecer negativo, contratado pelo Secretário de Energia, Recursos Hídricos e 

Saneamento do Estado de São Paulo, Mauro Arce, do advogado Miguel Reale, 

criticando a proposta do Governo Federal. Isto é um movimento reativo.” (em entrevista 

realizada em agosto de 2004). Para este entrevistado passou a haver uma retomada da 

discussão metropolitana por parte do governo estadual com a mudança da EMPLASA 

da STM para a Secretaria de Economia Planejamento e depois com a realização de 

encontros metropolitanos. Porém, para ele, uma vez que a atribuição dada através da 

Constituição Federal é prerrogativa do governo do estado, era de se esperar uma 

iniciativa muito mais consolidada, uma proposta institucional. Porém “isto mostra que o 

Alckmin acordou, em função também desta nova agenda metropolitana que a 

EMPLASA, Secretaria de Planejamento... Eles estão retomando isto. Um pouco tarde, 

mas inegavelmente, eles estão retomando isto.” (em entrevista realizada em agosto de 

2004). 

Percebem-se, claramente, duas formas e visões distintas em lidar com os 

problemas comuns oriundos da conurbação. Uma orientação mais ligada ao 

associativismo, na forma de consórcios intermunicipais, gestada na Região do Grande 

ABC. Outra, gestada no seio do Executivo Estadual Paulista, e que se refere à criação de 

Regiões Metropolitanas. Nenhuma delas, porém, quando da sua idealização, assumia 

uma ideologia conflituosa e partidária, como agora parece estar ocorrendo. Para Victor 

Chinaglia, o PT optou claramente por uma ação regional através do consórcio entre 

cidades. Para ele essa visão nasceu dentro do sindicalismo do ABC, mas não pode ser 

adotada sem levar em consideração a RMSP como um todo.  

 

 

Eu duvido que a região do ABC consiga resolver seus problemas sem 
estar dialogando com a cidade de São Paulo. Isto para mim é uma 
visão estritamente paroquial [...]. No momento em que só o ABC faz o 
diálogo de municípios, que são administrações muito parecidas, às 
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vezes dos mesmos partidos, ele está jogando para baixo a 
potencialidade de se projetar, de se comunicar com outros centros no 
mundo. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Tal fato tem explicação na realidade federativa dos anos 90 que permitiu a 

criação de consórcios intermunicipais, como instrumentos legais para realizar atividades 

de interesses comuns - mono ou multitemáticas, e, ao mesmo tempo, combater o 

municipalismo autárquico e competitivo. Trata-se de um recurso, portanto, 

administrativo, jurídico e político e que foi utilizado com maior resultado pelos 

municípios das regiões do Grande ABC e de Campinas, Piracicaba e Jundiaí, 

principalmente na área de saneamento básico. 

Em recente reunião Fórum Nacional de Secretários Estaduais de 

Saneamento (2004), secretários de 16 estados defenderam que a decisão sobre a criação 

de regiões administrativas com mais de um município permaneça sob responsabilidade 

dos estados, como prevê o artigo 25 da Constituição. O ponto polêmico foi justamente a 

titularidade dos serviços de saneamento nas Regiões Metropolitanas. Os governadores 

alegam que onde o serviço atende uma localidade o município é o titular, mas onde 

existem serviços intermunicipais, o poder é estadual. O Governo Federal alegou que a 

intenção do projeto é “esclarecer as relações entre os municípios e estados”, segundo 

palavras do Secretário de Saneamento Abelardo Oliveira Filho (JORNAL VALOR 

ECONÔMICO, 22/07/2004). Ainda segundo o secretário as companhias estaduais de 

saneamento, criadas no regime militar, sempre foram autoritárias na decisão de 

investimentos, tarifas e subsídios cruzados e o que se procura com este projeto é dar 

maior respeito ao usuário. 

 

 

Quando a gente descentraliza você não pode prescindir de 
mecanismos de coordenação. Os governos estaduais estão mais 
próximos da realidade local do que o Governo Federal. [...] Você não 
vai dar conta de Brasília de tudo o que está sendo descentralizado no 
país. Eu acho que não deixa de ser uma forma de autoritarismo você 
querer ignorar o nível estadual de gestão governamental, porque, 
circunstancialmente, o partido que está exercendo o poder na União 
não detém a gestão da maioria dois governos estaduais. [...] Você não 
pode entrar com um projeto de lei desta natureza. (Marcos 
Campagnone, em entrevista realizada em agosto de 2004). 
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A pior conseqüência desse conflito é justamente a sua materialização sobre 

a forma de uma “subversão federativa” entre as esferas de poder. Isto tem levado a uma 

“guerra”, não do tipo fiscal, mas igualmente danosa para o pacto federativo e mais 

lesiva ainda ao não conceber em sua análise mecanismos de coordenação 

intergovernamental. Percebe-se, nitidamente, a polarização dos investimentos e da 

aplicação dos recursos federais e estaduais. 

Enquanto na Região do Grande ABC, as instituições regionais anunciam 

grandes investimentos do Governo Federal, em outras regiões, como a Baixada Santista 

e interior do Estado de São Paulo, o governo estadual igualmente investe seus recursos. 

A RMC parece estar ainda em compasso de espera de uma definição política a se dar 

nestas eleições. Além do anúncio da Universidade Federal na Região do ABC53, a 

Agência de Desenvolvimento do ABC vai assinar um contrato de 1,7 milhões de reais 

com o Sebrae Nacional, voltado para a instalação de um arranjo produtivo local na área 

de plástico, setor automotivo e setor de ferramentaria. Outro exemplo é a instalação, 

intermediada pela agência, de um centro de informações e apoio ao setor de plástico, em 

conjunto com a Prefeitura e com a Fundação Santo André com recursos federais 

(Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia). 

Outra obra aprovada pelo Governo Federal foi o coletor-tronco (a obra já havia sido 

aprovada em 99, pela bancada paulista, mas ficou sem verba durante cinco anos) com 

80% de verba federal e contrapartida da SABESP. Os prefeitos de Santo André, João 

Avamileno, e de Ribeirão Pires, Maria Inês Soares, resumem bem estas ações: 

 

Com o governo Lula nós temos hoje uma liberação rápida das verbas 
para o coletor–tronco. Tivemos recentemente o sinal verde para 
ampliação do pólo petroquímico, uma luta de cinco anos. E tivemos 
um sinal verde para uma reivindicação de 30 anos, que é a 
Universidade Federal do ABC. (João Avamileno, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 

 

Até a posse do governo Lula não havia nenhum relacionamento. [...] 
Agora nós conseguimos muitos avanços, de 2003 para cá. Nós 
conseguimos, por exemplo, instalar um posto avançado do BNDES 
aqui na região. (Maria Inês S. Freire, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

                                            
53 A Universidade Federal do ABC será a maior universidade federal do país com 20 mil vagas e cerca de 
500 professores. 
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Da mesma forma, Jeroen Klink, ao falar sobre o caso do pólo petroquímico: 

 

Por exemplo, a questão da Petrobrás. Há anos existe um impasse para 
o fornecimento da matéria-prima para o nosso pólo petroquímico. Isto 
está rolando há cinco anos, desde o Celso Daniel. Nunca foi resolvido. 
Agora o pólo petroquímico fez uma pressão em cima dos prefeitos e 
também da bancada, tanto estadual como federal [...] reuniram-se com 
diretores da Petrobrás, depois o presidente da Petrobrás, depois a 
Ministra veio à região, depois também o Ministro José Dirceu e 
chegou até a mesa do presidente, que acabou sendo favorável ao pólo. 
(em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

O deputado Vanderlei Siraque, do PT, confirma a origem da lei dos 

consórcios e envolvimento do Governo Federal com a região do ABC: “Evidentemente 

que esta lei está tramitando graças à região do ABC. Não é geração espontânea, é dali, a 

idéia é do ABC. O Governo Federal está vindo (para a região do ABC).” (em entrevista 

realizada em agosto de 2004). Para a deputada Célia Leão, do PSDB “os municípios do 

partido ligado ao governo receberam - isso é dado estatístico do governo de Estado de 

São Paulo, da Folha de São Paulo - quatro vezes mais investimento do que todos os 

outros municípios, eu não gostei do eu vi.” (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Isto também parece ser verdade para o governo do Estado de São Paulo: 

 

 

Na estrutura política que o Brasil vive, o governador olha muito mais 
para as cidades governadas pelo PSDB do que para as cidades 
governadas pelo PL, pelo PDT, pelo PRP. Vinhedo é PSDB, a gente 
sabe, a olhos vistos que o governo do estado investiu mais lá do que 
aqui. Assim como o PT. (André L. dos Reis, em entrevista realizada 
em setembro de 2004). 
 
Eu não tenho dúvida nenhuma que São Bernardo54 é o município que 
mais recebeu recursos do governo do estado e não passou pelo 
consórcio. Isso é um ponto negativo. Os recursos deveriam ir para o 
consórcio. (Vanderlei Siraque, em entrevista realizada em agosto de 
2004). 
 
Vou pegar um exemplo. Santo André tem 700 mil habitantes e tem 6 
distritos policiais; Sorocaba tem 300 mil habitantes e tem 10 distritos. 
Não sei se é porque Sorocaba é do PSDB e Santo André é do PT. 
(idem). 

                                            
54 O município de São Bernardo do Campo representa 50% do território do ABC e 1/3 da população 



 231

 

 

A situação do ABC, no entanto, é circunstancial. Apesar dos problemas 

regionais vive um boom, em boa parte por conta da presença e do apoio do Governo 

Federal na região, majoritariamente ligada ao Partido dos Trabalhadores.  

Outra conseqüência é a ausência de políticas conjuntas nos mais diferentes 

setores, o que nas áreas metropolitanas assume proporções maiores, com conseqüência 

para o todo da população. Percebe-se que as instâncias se falam com pouca eficiência, 

pois obedecem mais a agenda política e eleitoral do que a um planejamento de 

estadistas. Na área de transportes, por exemplo, nenhuma das três regiões estudadas 

possui uma política única de integração dos transportes metropolitanos ou de 

planejamento de transportes. 

Nas entrevistas com integrantes do governo estadual aprecem muitas críticas 

em relação à ausência de um planejamento metropolitano para a RMSP, principalmente 

em relação à Prefeitura de São Paulo. 

 

 

Eu vejo, no ramo que me diz respeito, transportes é um absurdo; não 
há uma consonância entre estado e municípios com relação a regras de 
planejamento e gerenciamento de transporte público. Vem o 
município de São Paulo e faz uma linha de ônibus, vem o Metrô e faz 
uma linha metropolitana. As duas coincidem, o investimento do 
estado em metrô e o investimento do município em ônibus. Então, 
hoje, você tem uma linha cinco do metrô que financeiramente – você 
tem ver a taxa de retorno, o ponto de equilíbrio, o metrô tem que ter 
80 mil passageiros/dia para ser equilibrável, justificável o 
investimento. Essa linha está transportando 13 mil e em paralelo você 
tem o terminal de ônibus capelinha transportando quase 100 mil 
pessoas por dia no mesmo trecho, engarrafando o trânsito, poluindo, o 
povo perdendo tempo. Não há autoridade metropolitana em termos de 
transporte público, não tem uma câmara temática que se reúne e diz a 
regra é essa. (Peter Walker, da EMTU, em entrevista realizada em 
agosto de 2004). 

 

 

Outro exemplo, citado por Jurandir Fernandes, são os corredores de ônibus 

da PMSP, como o passa-rápido (que trabalha com a porta esquerda). Ao fazer este 

corredor (Avenidas Francisco Morato-Rebouças-Consolação) não se levou em conta 
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uma frota da EMTU de 300 ônibus/dia que chega na região, que foram desviados para 

linhas laterais. Milton Xavier, da Dersa, por fim, declara que: 

 

 

Essa superposição de esferas de poder municipal, estadual, federal e 
privado operando infraestruturas e dos próprios consórcios regionais 
dentro da RMSP dificulta enormemente a implantação e a discussão 
de estratégias de longo prazo de interesse global da Região 
Metropolitana. [...] Do jeito que está é impossível você definir 
prioridades de alocação eficiente de recursos paras Regiões 
Metropolitanas. [...] A implantação do Rodoanel, cujos impactos 
positivos, a maior parte deles, são para o próprio município de São 
Paulo, a prefeitura de São Paulo não participa com nenhum tostão. 
(em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Um segundo conflito observado, principalmente para a RMC, refere-se à 

relação entre as secretarias e órgãos do governo estadual. Tal conflito ficou evidenciado 

acima, quando descrevemos a transferência (inacabada) da EMPLASA e do FUMEFI 

para a Secretaria de Economia e Planejamento. A ligação da STM, através da 

EMPLASA e de seus membros, com a RMC ficou evidenciada em todas as entrevistas. 

Esta transferência, embora pareça tecnicamente correta, causou certo desconforto nos 

atores regionais, já que a EMPLASA vinha dando suporte e subsídios às ações 

regionais, no âmbito das três regiões metropolitanas. Para Renato Maués, da prefeitura 

de São Bernardo do Campo, a STM ficou um pouco esvaziada, embora tenha empresas 

fortes como EMTU, a CPTM e o Metrô. Além disso, 

 

 

O pessoal da própria EMPLASA não achou que teve o apoio que 
imaginava ter indo para o planejamento para voltar a ser um órgão 
forte de planejamento metropolitano. Então os técnicos pensaram em 
desenvolver essa agenda metropolitana, no sentido de resgatar essa 
participação dos municípios e formar alguma coisa nova a ser 
apresentada para o secretário em termos de gestão metropolitana. 
(Renato Maués, em entrevista realizada em agosto de 2004). 
 

Eu tenho grande facilidade em trabalhar com a EMPLASA [...] é uma 
referência no planejamento do Brasil e não apenas do Estado de São 
Paulo e ela tem um papel fundamental de estar gerando os projetos 
mais viáveis, como por exemplo, na Câmara Temática ela é que está 
nos auxiliando na formação do Plano Diretor Metropolitano. [...] O 



 233

problema é que a EMPLASA é ligada a Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado. Na verdade a secretaria que gerência a 
Região Metropolitana é a Secretaria de Planejamento e Economia, as 
pessoas são indicadas por esta secretaria por parte do estado, você 
responde a essa secretaria. (Victor Chinaglia Jr., em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 

 

 

Além disso, cada secretário estadual parece querer determinar a sua política, 

com pouca ou nenhuma interferência dos outros órgãos de planejamento. Neste sentido 

o Deputado Vanderlei Siraque afirma: “Veja bem, você acha que algum Secretário de 

Estado vai respeitar a EMPLASA se ele não tiver alguém dele dentro da EMPLASA? 

Cada secretário de estado deveria ter alguém com autoridade dentro da EMPLASA.” 

(em entrevista realizada em agosto de 2004). Esta característica fica evidenciada na 

preocupação do recém-nomeado diretor da Agemcamp e do secretário executivo da 

RMC. 

 

 

Eu não posso substituir o secretário de saúde do estado, nem o 
secretário de saúde dos municípios. Eu não sou um vice, e é esse o 
cuidado que tem que se ter, ou um Sub Governador, ou um 
governador regional [...] porque senão você cria uma nova entidade 
política, tira a competência do estado, tira a competência dos 
municípios e ganha o ódio de ambos. [...] Muitos órgãos do estado 
olham com desconfiança para a região. Falam: esse sujeito vai tirar a 
minha articulação na área da saúde, esse sujeito vai tirar a minha 
articulação na área social, porque ele vai criar um sub local 
orçamentário de execução do orçamento nesta área A, B ou C. Então 
às vezes há essas suspeitas. E com todo esse sentimento o governador 
instalou. (Luiz A. Baggio, em entrevista realizada em setembro de 
2004). 

 

Algumas pessoas do governo do estado pensam que a Região 
Metropolitana é um outro governo; é um governo paralelo e tira poder 
do governador. Muitas pessoas dizem ‘o governador cria, mas não dá 
asas’ porque senão ele vai perder grande parte do domínio de uma 
cidade. Não é esse o pensamento do governador. Ele tem dado todo 
apoio que precisa à Região Metropolitana. Agora, cabe à RM se 
fortalecer por intermédio de seus prefeitos, suas câmaras temáticas, 
mostrando que as soluções são importantes para a região 
metropolitana e fazer pressão política. (Peter Walker, em entrevista 
realizada em agosto de 2004). 
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A maioria das prefeituras entrevistadas confirma esta falta de coordenação 

entre as secretarias de estado para a consecução de um planejamento metropolitano. A 

título de exemplo, a ação a nível estadual do consórcio ou do comitê do Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí pouco faz pouco diálogo com a RMC, como no caso do sistema 

Cantareira. O orçamento do estado, por exemplo, é feito em cima da Região 

Administrativa e não em cima da RMC. 

 

 

O governador tem uma visão de centralismo muito grande. Acho 
inadmissível ter a Região Metropolitana de Campinas e mais uma 
outra Região Administrativa de Campinas [...]. Acho que o governo de 
estado tem uma política defensiva em relação às Regiões 
Metropolitanas, isso é motivado por características não apenas 
históricas, mas de necessidade de ter o controle da máquina 
administrativa do estado. (Victor Chinaglia, em entrevista realizada 
em agosto de 2004). 

 

 

Finalmente, outro foco de conflito se dá entre os poderes locais, ou seja, 

apesar de alguns avanços ainda prevalece uma postura municipalista autárquica. O 

grande desafio para as três regiões é criar mecanismos de articulação regional, de forma 

a não ficar na dependência do voluntarismo dos prefeitos. Mesmo na região do Grande 

ABC, onde houve a construção de uma agenda regional e o estabelecimento de estrutura 

institucional peculiar e flexível, a postura localista de algumas municipalidades 

compromete o processo de associação regional. 

 

 

A discussão tributária da região essa é uma dificuldade. O maior 
problema é São Caetano; ele fez uma guerra fiscal com os demais 
municípios com o ISS. E isso continua [...] São Caetano é que ficou 
mais ausente. [...] Acho que cada um está mais preocupado com a sua 
cidade. Por exemplo, se o Dib de São Bernardo ele consegue direto do 
governo do estado porque ele vai participar do consórcio, de uma 
forma mais entusiasmada. Se o Tortorello ele também pode negociar 
umas questões diretamente, porque ele vai participar do consórcio? 
[...] O prefeito trabalha numa relação de clientelismo com o estado e 
isso é interessante para o governo de estado. (Vanderlei Siraque, em 
entrevista realizada em agosto de 2004). 
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Em seu livro sobre a experiência do ABC, Fernando Abrucio e Márcia 

Soares, apontam como uma das principais fragilidades da regionalidade do ABC, 

justamente o excesso de voluntarismo e a grande dependência das prefeituras. Ou seja, a 

gestão supramunicipal em Regiões Metropolitanas não pode ficar vinculada à 

sazonalidade eleitoral, tal como poderá ocorrer agora, com a possibilidade de retrocesso 

na troca de mandatos de prefeitos. Além disso, é preciso que o administrador tenha uma 

visão ampliada dos problemas locais e que demandam a atenção de todos. 

 

 

É uma conversa totalmente nova para essa visão do administrador 
municipal. Porque até então os recortes geográficos das cidades se 
viam muito independentes. Hoje Valinhos manda o lixo hospitalar 
para ser incinerado em Paulínia. Provavelmente daqui a um ano todo o 
lixo nosso [...] ele também vai ter que ser destinado a Paulínia, porque 
Valinhos não tem mais condição de manter o seu aterro sanitário, pois 
está na ultima célula. (André L. dos Reis, em entrevista realizada em 
setembro de 2004). 

 

 

Verifica-se, portanto, a completa ausência de um modelo cooperativo entre 

as três esferas de governo. Não é surpreendente que a pesquisa de Arretche (1998) tenha 

constatado que a variável mais importante para o sucesso da descentralização das 

políticas sociais seja a existência de estratégias de indução eficientes, formuladas e 

implementadas pelos níveis mais abrangentes de governo, interessados na reforma, que 

possam reverter ou minimizar as condições adversas da natureza das diferentes 

políticas, do legado das políticas prévias e dos atributos estruturais dos estados e dos 

municípios. Daí porque a valorização da instância local não pode assumir um caráter 

absoluto, nem a descentralização ser efetuada sem levar em conta a complexa 

combinação de fatores (econômicos, demográficos, sociais e políticos) que, em cada 

contexto, define as possibilidades de transformação do setor público. (SOUZA & 

CARVALHO, 1999). 

Variáveis como capacidade fiscal de governos e capacitação político-

administrativa influem no processo de descentralização e metropolização, mas não são 

variáveis determinantes em si; seu peso e importância variam de acordo com o tipo de 
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tarefa ou política pública que se pretende descentralizar. Desta forma, os recursos 

exigidos para promover o saneamento da Baixada Santista são extremamente elevados e 

contam com a participação efetiva de grandes aportes estaduais. Por outro lado, ações 

como a sinalização viária da RMBS, contam com recursos do fundo de 

desenvolvimento. O mesmo se verifica nas outras duas regiões, variando apenas a 

intensidade com que dá a participação do governo estadual e do Governo Federal. Pode-

se perceber esta “tendência” na fala do secretário Jeroen Klink: 

 

 

Há lacunas importantes no que se refere à regulamentação da matéria 
metropolitana. Esse vácuo institucional que surgiu a partir da 
constituição não foi equacionado e agora, a partir da proposta de lei do 
Governo Federal, a contraproposta de Feldman, a movimentação do 
Governo do Estado de São Paulo na matéria metropolitana, estamos 
começando uma nova fase. Esse é um primeiro ponto, o segundo 
ponto, nessa matéria tem um papel tanto para a esfera federal como 
para a estadual. [...] Um papel do ponto de vista institucional para a 
esfera estadual e um papel de gestão de projetos especiais para a 
esfera federal. (em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

A institucionalização das Regiões Metropolitanas, embora seja um avanço, 

está longe de resolver os problemas mais graves que afetam estas áreas densamente 

povoadas e conurbadas. Há pequenos e discretos avanços como fóruns de discussão dos 

problemas regionais, bem como suas instituições são capazes de resolver problemas de 

menor complexidade, até por uma questão de limitação de recursos. No entanto, como 

vimos, em nenhuma das regiões houve soluções dos problemas mais importantes e 

complexos. 

A preocupação deveria ser a de alocar recursos de forma eficiente, como 

expressa na passagem a seguir: “Não interessa se é agência, se é empresa pública, se é 

fundação, se é autarquia. A questão aí é como articular intersetorialmente as várias 

políticas públicas para que elas efetivamente otimizem os recursos” (Marcos 

Campagnone, da EMPLASA, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

Marcos Campagnone completa seu raciocínio dizendo que o governo do 

estado é criticado por não institucionalizar a RMSP, só que quem gasta na RMSP é o 

estado (segundo dados do PPA serão 15 bilhões de reais somente na RMSP). Para ele o 
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modelo desenhado para o fundo da RMBS não é o melhor para RMSP, ou seja, a 

proporção de um real por habitante/ano para cada município seria inviável na RMSP, já 

que a diferença seria gigantesca entre a capital e um município como Salesópolis, por 

exemplo, que possui 30 mil habitantes e da mesma forma teria um voto no conselho. E 

completa: 

 

 

Eu queria colocar esta questão da institucionalização, porque o que eu 
mais ouço por aí, em tudo quanto é seminário, em tudo quanto é 
encontro que o grande problema da Região Metropolitana é a falta da 
institucionalização. Eu te afirmo que não é. A institucionalização não 
é o grande problema das Regiões Metropolitanas. O próprio pessoal 
do ABC, que é muito avançado em termos de institucionalidade, já 
tem essa consciência. Porque eles já viram que a institucionalização 
avança até certo ponto em que é preciso discutir a origem e o 
compartilhamento dos recursos, por exemplo, esse é um problema 
concreto. [...] Por exemplo, o Rodoanel, a Prefeitura de São Paulo não 
está pondo um centavo, aliás, está pondo um real no orçamento para o 
Rodoanel e não pára de criticar, nem pára de querer interferir no 
desenho do Rodoanel. [...] A gestão metropolitana para a Região 
Metropolitana de São Paulo não é uma coisa tranqüila que vai se fazer 
da noite para o dia, não é simplesmente pegar a LC 760/94 e 
implementar. É construir este arranjo [...] precisamos aumentar o 
diálogo, as parcerias entre as três esferas de governo. (em entrevista 
realizada em 2004). 

 

 

Da mesma forma, a Deputada Célia Leão não acredita que a 

institucionalização, por si mesma, resolva os problemas metropolitanos: “Esse negócio 

de criar Região Metropolitana não significa nada [...] o que importa é a construção de 

consensos regionais e esses consensos têm que ser incentivados pelo poder público, mas 

não é só o poder público. Tem que ter a participação dos atores regionais.” (em 

entrevista realizada em agosto de 2004). 

A idéia de se criar, pura e simplesmente, RMs como a de Campinas e da 

Baixada Santista parece-me pouco efetiva no sentido de solucionar os problemas 

metropolitanos. Como vimos, existem projetos para se criar RM de Ribeirão Preto, Vale 

do Paraíba, Bragança Paulista, entre outras. Isto provavelmente aumentará a 

fragmentação, pois ao que parece e com base nas entrevistas, nota-se a preocupação em 

criar tais RMs com o intuito de receber verbas do estado. 

Os municípios ainda vêem a RM como instrumento de fortalecimento 

político na obtenção de recursos e como mecanismo de reivindicação de soluções para 
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problemas locais ou para implantação de projetos que possam redundar em ganhos 

políticos. Poucos estão realmente preocupados com os problemas metropolitanos ou, 

melhor dizendo, com os problemas advindos da conurbação. As soluções são paliativas 

e não procuram solucionar de forma real e concreta os problemas. A metropolização da 

Baixada e de Campinas não está sendo acompanhada de mecanismos que garantam 

recursos estáveis (o fundo metropolitano pode servir para resolver problemas pontuais, 

mas não consegue dar conta dos problemas fundamentais, como vimos) e incentivos à 

cooperação, através da participação de instâncias políticas superiores. É preciso ter uma 

regra clara de orçamento estadual e federal para as Regiões Metropolitanas e não como 

ocorre hoje, através de critérios políticos. 

O governo estadual continua atuando de forma pontual, repassando recursos 

sem abalizar qualquer política metropolitana mais abrangente. Nossa democracia é 

recente, mais recente ainda é a nossa experiência metropolitana. Portanto, a relação com 

o governador ainda é pessoal e informal, herança do estadualismo, do autoritarismo e 

das tradições localistas. De fato, o governo estadual não percebeu a importância das 

RM. Estão preocupados com a dispersão dos gastos e o retorno eleitoral e não com a 

concentração de gastos. 

Também não existem desenhos de articulação intergovernamental nas RMs. 

A articulação entre a experiência do ABC, da Baixada e de Campinas com o governo 

estadual e federal estão “engatinhando”. Estamos, portanto, criando um federalismo 

compartimentado, em que cada ente fica no seu “lugar”, com pouca ou nenhuma 

coordenação intergovernamental, dependo da política ou do setor que se analisa. 

Contudo, é premente a necessidade de coordenação intergovernamental principalmente 

nas Regiões Metropolitanas com urbanização caótica. A necessidade de coordenação se 

deriva principalmente da separação de competências entre os entes da federação. Ainda 

assim, quando os desestímulos à cooperação são vencidos, as frágeis e voluntárias 

formas de institucionalização regional de solução dos problemas comuns não têm 

garantido a vinculação de todos os entes federativos, deforma a evitar a criação de 

obstáculos à cooperação. 

Outra questão importante refere-se ao quadrilátero conhecido como 

Complexo Metropolitano Expandido. Como não existem políticas indutoras de 

desconcentração econômica e políticas de coordenação intergovernamental entre as três 

esferas de poder, a tendência é que a maioria dos recursos seja investida nesta 

macrorregião. A continuar a tendência do mercado de escolher áreas para implantação 
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de suas empresas irá fazer com que, nos próximos 10 anos, a maioria dos investimentos 

em infraestrutura esteja aquém de sua real necessidade, a exemplo de rodovias, que tem 

se transformado em verdadeiras avenidas, da imperiosa necessidade de se buscar água 

em locais cada vez mais distantes e com alto custo para sua viabilização, entre outros 

exemplos. 

Se não houver uma política integrada de União, Estado e Municípios, as RM´s 

terão cada vez mais problemas e os investimentos acabarão ficando obsoletos. É preciso 

desconcentrar a produção ao nível estadual e também ao nível federal. No entanto, não 

existe qualquer política do Governo Federal para as RMs. A recente instituição do 

Ministério das Cidades ainda não nos permite afirmar qualquer coisa na direção 

contrária. Além disso, a criação do Ministério das Cidades não parece estar 

acompanhada de uma política clara para as Regiões Metropolitanas. “Ainda é muito 

mais de vontade do que de ação.” (Renato Simões, em entrevista realizada em 

novembro de 2004). 

 

 

Acho a política federal mais confusa ainda. Quando o Lula assumiu o 
governo e o vi instituindo pela primeira vez no mundo um Ministério 
das Cidades eu falei acho que agora conseguiu unificar todas as ações 
que são importantes para o desenvolvimento do município. Daí 
quando eu vejo alguns secretários executivos do próprio Ministro das 
Cidades, Olívio Dutra, falar em rede de cidades e menosprezar o papel 
da metropolização eu fico com muito medo. Eu não consegui ver 
muito clara a política urbana do Governo Federal. [...] O Olívio Dutra 
faz um discurso e o seu pessoal técnico faz outro. [...] Então se você 
pegar hoje a quantidade de recursos que foram para os aliados do PT, 
inclusive meu partido faz parte, eu tenho uma visão crítica, foi muito 
grande, foi exagerado, chega a ser até uma vergonha. (Victor 
Chinaglia Jr., em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Com razão afirma o Secretário de Transportes Metropolitanos: 

 

 

Hoje é o vácuo. A questão metropolitana não foi contemplada com 
uma legislação própria adequada e este vácuo é decorrência da 
novidade histórica de trinta, quarenta anos das Regiões 
Metropolitanas. [...] Nós vamos precisar ter autoridades 
metropolitanas. Como isto vai se dar? Vai ser uma experiência. Uma 
autoridade metropolitana única para questão das águas, para a questão 
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dos transportes, uma autoridade única para a questão da segurança. 
(Jurandir Fernandes, em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Célia leão também aponta a escassa participação do Governo Federal nas 

Regiões Metropolitanas: 

 

 

[...] Eu não acho que o Governo Federal esteja tendo uma direção 
específica para as Regiões Metropolitanas. Não tem uma linha direta 
de eu vou trabalhar a RM de Campinas ou eu vou trabalhar a RM de 
Santos [...] acho que estão sendo direcionados trabalhos específicos 
com os municípios e não com as Regiões Metropolitanas. (Célia Leão, 
em entrevista realizada em agosto de 2004). 

 

 

Relatamos no segundo capítulo as transformações recentes na estrutura 

territorial do poder e os obstáculos do federalismo brasileiro para uma gestão 

compartilhada no sentido da formação de redes de cooperação horizontal e vertical entre 

entes federativos. Na ausência de mecanismos de mecanismos de coordenação e de 

gestão compartilhada, a questão metropolitana ficou à margem na redistribuição de 

competências e recursos operada no processo da Constituinte, marcada por 

comportamentos predatórios não cooperativos nos três níveis de governo. 

Como vimos, uma das formas de coordenação resulta da realização de 

acordos intergovernamentais para a aplicação de programas e financiamentos conjuntos. 

Esta prática se consubstancializa no denominado federalismo cooperativo. No 

federalismo cooperativo, há uma mudança dos poderes de decisão nos níveis de governo 

em benefício de um mecanismo, mais ou menos complexo e formalizado, de negociação 

e acordo intergovernamental. Com isso, há uma tendência de redução das políticas que 

sejam conduzias por um só governo, havendo uma interdependência e coordenação das 

atividades governamentais. Esta interdependência e coordenação têm como base uma 

decisão voluntária de todos os entes da federação, não se fundamentando em uma 

pressão hierárquica. 

Daí concluímos que as razões da ausência de resultados efetivos nas três 

regiões estudadas vêm da limitação do pacto que deu origem às instituições regionais, 

pois tais articulações não são suficientes para transpor os dilemas da ausência de 
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mecanismos de coordenação federativa. Assim, manteve-se o municipalismo 

autárquico, a total ausência de uma política metropolitana por parte Governo Federal e o 

governo do estado continuou se eximindo de coordenar a solução de problemas 

intermunicipais metropolitanos. 

Não me parece possível que a construção de um novo pacto federativo possa 

ser forjada a partir da preocupação quase exclusiva dos governos com a questão fiscal 

ou da defesa da descentralização como meio de resolução de problemas locais. É 

necessário propor formas criativas de enfrentamento dos desafios metropolitanos, seja 

através das diversas formas de associação regionais, seja através de um contínuo 

processo de redefinição da dimensão federativa e do sistema político em seu conjunto. 

Sabendo ser o Brasil marcado pela existência de um grande número de 

municípios anêmicos e desiguais, mesmo em Regiões Metropolitanas onde se concentra 

a maior parte da riqueza do país (mas também onde está boa parte dos problemas 

nacionais), e embora sabendo ser o Estado de São Paulo aquele cujos municípios 

contam com a mais elevada taxa de arrecadação e receita tributária, o que nos permite 

inferir que tais municípios possam tomar suas decisões com maior grau de 

independência em relação às estratégias de indução advindas do governo estadual, a 

ação do governo estadual paulista contribui decisivamente para compensar 

adversidades, como falta de recursos e de apoio técnico das secretarias estaduais em 

suas áreas de atuação. 

Assim, ao contrário das análises que consideram ser possível um processo 

de associação a nível metropolitano a partir de iniciativas espontâneas dos governos 

locais, ou ainda, ao contrário da análise em prol da descentralização de recursos para os 

níveis subnacionais ser suficiente para dar conta dos problemas locais, este trabalho 

conclui que estratégias de indução eficientemente planejadas e efetivamente 

implementadas são determinantes na problemática metropolitana. 

Para tanto é necessário que o governo estadual tenha interesse e meios para 

implementar políticas públicas nas áreas metropolitanas. Caso contrário, como no 

Grande ABC, a ausência de tais políticas estaduais implica que a região terá de arcar 

sozinha com os custos de implementação, isto é, o sucesso de determinadas políticas 

depende de certas variáveis como a capacidade financeira dos municípios, da vontade 

política dos prefeitos envolvidos, da participação da sociedade organizada e do setor 

privado, a não ser que um novo ator – neste caso o Governo Federal – venha a 

desempenhar um papel que aponta ser decisivo nesta área da RMSP. 



 242

É certo que, para o sucesso de políticas públicas metropolitanas, a 

orientação do Executivo estadual é decisiva. Mas também as possibilidades de sucesso 

da metropolização aumentam quando tanto o Governo Federal quanto o governo 

estadual instituem mecanismos que minimizem custos e, acima de tudo, confere, 

respectivamente, autoridade ao governo estadual e aos governos municipais na 

implementação de um dado programa ou projeto. Tais prerrogativas podem influir 

decisivamente nos rumos da metropolização no sentido da resolução, ou ao menos o 

encaminhamento, dos problemas metropolitanos. 
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“Conselho de desenvolvimento é instalado hoje pelo governador”. A Tribuna, 29 de 

novembro de 1996. 

“Estado elabora projeto para criar agência”. A Tribuna, 14 de dezembro de 1996. 

“Faltou consenso para a presidência do conselho”. Diário Popular, 25 de fevereiro de 

1997. 

“Região Metropolitana da Baixada pode ser modelo para todo o País”. D. O. Urgente, 

19 de março de 1997. 

“Condesb cria Agência Metropolitana da Baixada”. A Tribuna, 27 de agosto de 1997. 

“Deputados culpam Governo por atraso”. A Tribuna, 15 de janeiro de 1998. 

“Criação de fundo consolida metropolização”. A Tribuna, 30 de janeiro de 1998. 

“Mansur é cético quanto à criação do Fundo de Desenvolvimento”. A Tribuna, 31 de 

janeiro de 1998. 

“Conselho quer consolidar região metropolitana”. O Estado de São Paulo, 20 de março 

de 1999. 

“Covas deve regulamentar a Agem em 15 dias”. A Tribuna, 01 de junho de 1999. 
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“Vereadores da região criam Câmara Comum Metropolitana”. Diário do Litoral, 03 de 

julho de 1999. 

“Covas regulamenta Agência Metropolitana”. A Tribuna, 22 de julho de 1999. 

“Mansur e Serra são acusados de prejudicar a metropolização”. A Tribuna, 02 de 

fevereiro de 2000. 

“Projeto afasta Estado de decisões do conselho”. A Tribuna, 15 de fevereiro de 2000. 

“Prefeitos pagam Agem mas criam grupo paralelo”. A Tribuna, 01 de março de 2000. 

“Agem estuda desfederalização do Porto”. A Tribuna, 30 de agosto de 2000. 

“Condesb anuncia criação do Plano de Desenvolvimento”. Diário do Litoral, 06 de 

janeiro de 2001. 

“Municípios não quitam as cotas do Fundo”. A Tribuna, 21 de fevereiro de 2001. 

“Cidades da região retiram verba que haviam depositado no Fundo Metropolitano”. 

Jornal Local, 21 de abril de 2001. 

“Oito prefeituras da região estão em débito com Fundo de Desenvolvimento”. A 

Tribuna, 25 de junho de 2001.  

“Avanço em marcha lenta: a metropolização ainda não conseguiu resolver problemas 

crônicos da Baixada, como a destinação do lixo domiciliar”. A Tribuna, 24 de 

novembro de 2002. 

“Estado conclui Sistema Cartográfico da região”. A Tribuna, 06 de agosto de 2003. 

“Mansur assume Condesb pela primeira vez”. A Tribuna, 18 de março de 2004. 

“A passos lentos” A tribuna, 30 de julho de 2004. 

 

CAMPINAS - Período consultado: de junho de 1993 a agosto de 2004. 

 

“Fórum Regional debaterá processo de metropolização”. Correio Popular, 26 de junho 

de 1993. 

“Fórum Legislativo discute metropolização”. Jornal de Domingo, 04 de julho de 1993. 

“Municípios querem adiar a metropolização”. Correio Popular, 28 de agosto de 1993. 

“Região metropolitana será formada por 18 municípios: decisão, adotada ontem durante 

reunião em Campinas, será encaminhada à Assembléia”. Diário do Povo, 18 de 

setembro de 1993. 

“Deputados adiam votação do projeto para metropolização”. Correio Popular, 07 de 

outubro de 1993. 

“Pré-candidatos defendem metropolização”. Folha de São Paulo, 19 de março de 1994. 
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 “Jogo de interesses adia metropolização: projetos podem ficar comprometidos em 

função da inexistência de uma política de desenvolvimento”. Correio Popular, 08 de 

maio de 1994. 

“A dinâmica da metropolização de Campinas”. Correio Popular, 11 de maio de 1992. 

“Secretários têm reunião sobre a metropolização”. Diário Popular, 25 de abril de 1997. 

“Região Metropolitana é a solução”. Correio Popular, 11 de abril de 1997. 

“Cidade sedia Fórum da Metropolização”. Diário do Povo, 21 de julho de 1997. 

“Fórum mostra força e une cidades da região: Campinas foi a anfitriã do Fórum por 

meio do qual se pretende que a Região Metropolitana seja concretizada”. Correio 

Popular, 22 de julho de 1997. 

“Região Metropolitana continua na gaveta: nem formação de bloco suprapartidário na 

Assembléia Legislativa foi capaz de acelerar aprovação do projeto de lei”. Diário do 

Povo, 02 de novembro de 1997. 

“Governo do Estado rejeita projeto”. Correio Popular, 09 de dezembro de 1997. 

“Lideranças temem modelo a ser adotado”. Correio Popular, 11 de dezembro de 1997. 

“Protesto faz Estado retomar metropolização: projeto será discutido amanhã em São 

Paulo, em reunião com secretários de Planejamento da região”. Correio Popular, 17 de 

março de 1998. 

“Região Metropolitana volta a ser discutida: proposta de criação da região será tema de 

debates com os deputados eleitos e candidatos do segundo turno, na Câmara”. Correio 

Popular, 06 de outubro de 1998. 

“Volta a pressão pela Região Metropolitana: líderes políticos retomam movimento pela 

criação da RCM na próxima semana, após a posse de Mário Covas”. Correio Popular, 

08 de Janeiro de 1999. 

“Metrópole reconhecida: depois de cinco anos de discussão, governo do Estado 

finalmente concluí projeto que cria a região Metropolitana de Campinas”. Diário do 

Povo, 03 de fevereiro de 2000. 

“Discussão começou há 25 anos”. Correio Popular, 25 de maio de 2000. 

“Criada Região Metropolitana de Campinas: projeto do governador Mário Covas, que 

sofreu várias emendas, foi aprovado ontem por unanimidade dos deputados”. Correio 

Popular, 25 de maio de 2000. 

“Toninho quer gestão colegiada para o Conselho da RMC: proposta exclui presidente e 

será apresentada na reunião de hoje”. Correio Popular, 10 de fevereiro de 2001. 
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“Prefeitos formam comissão para regulamentar RMC: reunião articulada por Toninho e 

Macris chega a consenso”. Correio Popular, 20 de fevereiro de 2001. 

“Alckmin e deputados discutem a RMC”. Correio Popular, 21 de fevereiro de 2001. 

“Pedágio da discórdia rouba a cena em reunião da RMC: encontro era para avançar no 

regimento interno da RMC, mas parou no pedágio”. Correio Popular, 05 de abril de 

2001. 

“Movimento cobra inclusão de vereadores nas decisões da RMC”. Correio Popular, 04 

de julho de 2001. 

“Alckmin fala em intervir na RMC”. Correio Popular, 20 de julho de 2001. 

“Ações abrem projetos no contexto da RMC”. Correio Popular, 09 de agosto de 2001. 

“Estado defende nome de consenso na RMC: governo paulista rejeita disputa política 

para cargo de presidente da Região Metropolitana de Campinas”. Correio Popular, 26 de 

agosto de 2001. 

“Decreto do governador abre caminho para eleição na RMC: previsão de Secretário é 

que conselho esteja instalado até mês que vem”. Correio Popular, 29 de agosto de 2001. 

“RMC fica de fora de orçamento estadual: sem investimentos previstos para a região em 

2002, projeto pode ficar no papel por mais um ano”. Correio Popular, 18 de setembro de 

2001. 

“Acordo sela consenso à presidência da RMC: prefeitos de Vinhedo e Indaiatuba devem 

formar chapa única”. Correio Popular, 16 de outubro de 2001. 

“O que torna a RMC irresistível”. Correio Popular, 28 de outubro de 2001. 

“Governo criará autarquia para administrar região”. Correio Popular, 06 de novembro 

de 2001. 

“Presidente eleito da RMC promete priorizar Segurança: Milton Serafim assume a 

presidência do conselho e diz que priorizará projetos na área”. Correio Popular, 06 de 

novembro de 2001. 

“RMC aposta em candidatura regional para ampliar bancada: estratégia visa aumentar 

representatividade da região na Assembléia e na Câmara”. Correio Popular, 18 de 

fevereiro de 2002. 

“Projetos para RMC continuam no papel: seis meses depois de instalada, ações 

metropolitanas não surtiram efeito prático, afirmam prefeitos”. Correio Popular, 06 de 

maio de 2002. 

“Serafim diz que crítica é equivocada”. Correio Popular, 06 de maio de 2002. 
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“Conselho avalia projeto para autarquia da região”. Correio Popular, 18 de junho de 

2002. 

“Presidente reconhece falta de resultados na RMC”. Correio Popular, 19 de junho de 

2002. 

“Estado investe R$ 12,3 mi em transportes na RMC: verba vai financiar pesquisas e 

estudos para o setor na região metropolitana”. Correio Popular, 01 de julho de 2002. 

“Agência metropolitana é aprovada”. Correio Popular, 17 de julho de 2002. 

 “Os desafios da RMC”. Correio Popular, 29 de setembro de 2002. 

“A força parlamentar da RMC: com a maior representação parlamentar da história, a 

região de Campinas terá força para acionar os grandes projetos, que são desafios para a 

década”. Correio Popular, 10 de outubro de 2002. 

 “RMC debate projeto único de combate ao crime: em reunião a ser realizada na 

próxima terça-feira, região metropolitana de Campinas discutirá programa integrado 

para as 19 cidades”. Correio Popular, 11 de outubro de 2002. 

“Secretário critica apatia de prefeitos”. Correio Popular, 16 de outubro de 2002. 

“Um ano depois, RMC continua no papel: principais projetos nas áreas de segurança e 

transporte ainda não resultaram em medidas práticas nos 19 municípios da região”. 

Correio Popular, 16 de outubro de 2002. 

“Estado prepara agência de desenvolvimento da RMC: Órgão vai captar recursos para 

concretização dos projetos para a região de Campinas”. Correio Popular, 22 de outubro 

de 2002. 

“A Agência de Desenvolvimento para a RMC: o secretário dos Transportes 

Metropolitanos, Jurandir Fernandes, anuncia importantes iniciativas para o deslanche da 

RMC, inclusive a Agência de Desenvolvimento”. Correio Popular, 22 de outubro de 

2002. 

 “Municípios querem acelerar criação de agência”. Correio Popular, 20 de novembro de 

2002. 

“Transportes, Racionalização e a RMC: a Secretaria dos Transportes Metropolitanos 

racionaliza o sistema alternativo intermunicipal na região, até agora confuso. O 

engajamento das prefeituras da RMC é fundamental”. Correio Popular, 17 de dezembro 

de 2002. 

“Secretaria de Planejamento concentrará projetos da RMC: órgão será responsável por 

todos os fundos de investimentos destinados ao interior”. Correio Popular, 04 de janeiro 

de 2003. 
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“Para a impulsão da RMC: importantes projetos para a RMC serão mantidos e 

desenvolvidos pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, apesar da mudança 

institucional”. Correio Popular, 06 de janeiro de 2003. 

“RMC debate fundo para projetos regionais: cidades avaliam critérios de participação 

de cada um dos 19 municípios; na baixada santista, renda per capita determinou índice”. 

Correio Popular, 09 de janeiro de 2003. 

“O Fundo e as prioridades da RMC: o órgão metropolitano regional deve decidir com 

presteza o critério da verba dos municípios para o fundo de participação e as prioridades 

para os projetos”. Correio Popular, 10 de janeiro de 2003. 

 “RMC é a segunda em investimentos: Região Metropolitana de Campinas só perde para 

a da grande São Paulo em capacidade de atração de recursos”. Correio Popular, 15 de 

janeiro de 2003. 

“Sociedade civil ignora Conselho da RMC: quatro meses depois de abertas as 

inscrições, nenhum representante de entidade ou ONG habilitou-se a integrar grupo 

consultivo”. Correio Popular, 16 de janeiro de 2003. 

“Cresce interesse por participação em Conselho”. Correio Popular, 17 de janeiro de 

2003. 

“Parlamento Metropolitano vai promover unificação legislativa: presidentes das 

câmaras de vereadores das 19 cidades da RMC formalizam instituição”. Correio 

Popular, 18 de fevereiro de 2003. 

 “Conselho Consultivo toma posse”. Correio Popular, 06 de maio de 2003. 

“Estado prioriza desenvolvimento da RMC: governador pede agilidade na votação da 

Agência da Região Metropolitana, que permitirá a criação de um fundo para financiar 

projetos”. 

“A qualidade da RMC trará mais recursos: a estrutura qualificada da RMC 

potencializará maiores investimentos do Estado na região, em ações integradas, que 

figurarão no Plano Plurianual”. Correio Popular, 07 de maio de 2003. 

“Planejamento é essencial para o futuro da RMC: para socióloga e crítica do atual 

modelo, só com um plano estratégico a Região Metropolitana poderá caminhar para o 

desenvolvimento”. Correio Popular, 25 de maio de 2003. 

“Projeto facilita capacitação de recursos na RMC: deputados estaduais devem votar na 

próxima semana projeto do governo que institui a Agência Metropolitana de 

Campinas”. Correio Popular, 12 de junho de 2003. 
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“Maior poder de ação, com a Agemcamp: com a Agência Metropolitana de Campinas, a 

RMC ganhará autarquia essencial para contar com recursos que acionarão projetos de 

desenvolvimento”. Correio Popular, 13 de junho de 2003. 

 

GERAL 

 

“Operadores temem caos no acesso a Santos – Jornal Valor Econômico, 10 de maio de 

2004”. 

“Transportes prepara plano ‘anti-apagão’ em portos e estradas” – Jornal Valor 

Econômico, 26 de julho de 2004 – pág A12. 

“Estados são contra consórcios de cidades” – Jornal Valor Econômico, 22 de julho de 

2004 – pág A6. 

“Marta prevê atuação metropolitana” – Jornal Valor Econômico – 30 de setembro de 

2004 – pág. A8. 

 

Outras Consultas 

 

- Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT Vivo 2000/2020) – 

Relatório Executivo – Secretaria dos Transportes – Governo do Estado de São 

Paulo. 

- Relatório de Atividades – RMBS – 2003 - AGEM 

 

 

B) Congressos, Seminários e Encontros 

 

 

- Reconhecimento Institucional das Entidades Regionais – realizado em 11 de setembro 

de 2003 – Auditório da sede do Consórcio Intermunicipal e da Agência do ABC 

- II Seminário Internacional – Os municípios na articulação regional: cenários do atual 

pacto federativo – realizado no dia 3 de novembro de 2003 – Auditório do Cepam - USP 

- Encontros Temáticos – EMPLASA – realizado nos dias 5, 9, 12 e 16 de agosto de 

2004 na FAAP. 
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C) Entrevistas: 

 

� Realizadas pelo autor, entre julho e setembro de 2004: 

- André Luiz Reis – Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de 

Valinhos. 

- Beto Mansur – Prefeito de Santos. 

- Carlos Alberto Soares de Souza – Secretário de Governo e Projetos Estratégicos 

da Prefeitura Municipal de Guarujá. 

- Célia Leão – Deputada Estadual pelo PSDB. 

- Clóvis Vasconcelos - Secretário de Imprensa e Comunicação da Prefeitura 

Municipal de São Vicente. 

- Donisete Braga – Deputado Estadual pelo PT. 

- Izalene Tiene – Prefeita de Campinas 

- Jeroen Klink – Secretário de Desenvolvimento e Ação Regional da Prefeitura de 

Santo André. 

- João Avamileno – Prefeito de Santo André. 

- Jorge Wilheim – Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura do 

Município de São Paulo. 

- Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes – Secretário de Estado de Transportes 

Metropolitanos. 

- Koyu Iha – Diretor Executivo da Agência de Desenvolvimento Metropolitano da 

Baixada Santista – AGEM. 

- Luiz Augusto Baggio – Diretor Executivo da Agência Metropolitana de 

Campinas - Agemcamp. 

- Luiz Carlos Rachid – Assessor da Agência de Desenvolvimento Metropolitano 

da Baixada Santista – AGEM e ex-Prefeito de Bertioga. 

- Marcos Camargo Campagnone – Diretor-Presidente da Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S.A. – EMPLASA. 

- Maria Inês Soares Freire – Prefeita de Ribeirão Pires e Presidente do Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC. 

- Maria Lucia Prandi – Deputada Estadual pelo PT. 

- Mariângela Duarte - Deputada Federal pelo PT, ex-Deputada Estadual. 
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- Milton Xavier – Superintendente de Planejamento de Transportes do 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA. 

- Orlando Bifulco Sobrinho – Prefeito de Itanhaém. 

- Oswaldo Aly – ex- Secretário de Assuntos Metropolitanos da Prefeitura 

Municipal de Santos. 

- Paulo Eugênio Pereira Jr. – Secretário Executivo da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. 

- Peter Berkely Bardam Walker – Secretário Executivo da RMC e Diretor de 

Assuntos Corporativos da Empresa Metropolitana de Transportes Uranos de São 

Paulo S.A. – EMTU. 

- Renato Luiz Maués – Assessor Regional do Consórcio Intermunicipal do ABC e 

Coordenador de Infraestrutura da Prefeitura do Município de São Bernardo do 

Campo. 

- Renato Simões – Deputado Estadual pelo PT. 

- Vanderlei Siraque – Deputado Estadual pelo PT. 

- Victor Chinaglia Jr. – Secretário de Planejamento e Controladoria da Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

� Realizadas por Abrucio & Soares no segundo semestre de 2000 (Fundação Konrad 

Adenauer): 

- Alzira Sugae Nishikubo – coordenadora executiva do Consórcio Intermunicipal 

- Carlos Alberto Grana – Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

- Carlos Augusto César – Sindicalista do Sindicato dos Químicos do ABC e ex-

coordenador do Fórum da Cidadania. 

- Daniel Lima – Editor da Revista Livre Mercado 

- Fausto Cestari – Vice Presidente do Ciesp Santo André e ex-coordenador do 

Fórum da Cidadania. 

- Gilson Menezes – ex-Prefeito de Diadema. 

- Jorge Hereda – ex-Secretário de Desenvolvimento Sustentado de Ribeirão Pires 

e ex-Assessor da Presidência do Consórcio. 

- José Carlos Paim Vieira – ex-Secretário Executivo da Agência. 

- José Walter Tavares – ex-Presidente da Câmara de Vereadores de São Bernardo 

do Campo. 

- Luiz Carlos da Silva – Deputado federal 
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- Luiz Tortorello – Prefeito de São Caetano do Sul. 

- Maria Inês S. Freire – Prefeita de Ribeirão Pires Presidente do Subcomitê de 

Bacias Hidrográficas do Alto Tietê. 

- Maurício Soares – Prefeito de São Bernardo do Campo 

- Oswaldo Dias – Prefeito de Mauá 

- Renato Maués – Assessor Regional do Município de São Bernardo do Campo 

- Wanderlei Siraque – Deputado Estadual 

- Wilson Ambrósio – Presidente da Acisa - Associação Comercial e Industrial de 

Santo André, ex-coordenador do Fórum da Cidadania. 

 

� Realizadas por Guilherme A. de Paula, pesquisador do Ciclo de Premiação 2001 do 

Programa Gestão Pública e Cidadania (promovido pela FGV-EAESP e Fundação 

Ford). Realizadas em agosto de 2001: 

- Antônio José Monte – Vice Diretor Geral da Agência e Representante na 

Diretoria das Associações Comerciais e Industriais 

- Carlos Augusto César – Sindicalista do Sindicato dos Químicos do ABC, ex-

coordenador do Fórum da Cidadania. À época, Assessor da Presidência do 

Consórcio, então exercida pelo Prefeito de Rio Grande da Serra. 

- Celso Augusto Daniel – Prefeito de Santo André e Diretor Geral da Agência; 

- João Batista Pamplona – Coordenador de Pesquisas da Agência 

- Jorge Rosa – Diretor Representante do Pólo Petroquímico na Agência. 

- José Carlos Paim Vieira – ex-Secretário Executivo da Agência. 

- Mônica Viana - Assessora de Ação Regional do Prefeito de Santo André. 

- Nadia Somekh – então Secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo 

André, ex-assessora de Ação Regional do Prefeito de Santo André; 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - FUNDESB – Valores aprovados até 31/08/2004 

 

 

VALORES APROVADOS ATÉ 31/08/2004 R$ 6.805.366,03 

      

PROC. DATA CONTRAT. VALOR R$ OBJETO OBS. 

047/04 13/5/2004 ITANHAÉM 145.891,44 
URBANIZAÇÃO DA MARGINAL SUL DA 

ROD. PADRE MANOEL DA NÓBREGA 
  

039/04 23/4/2004 BERTIOGA 71.326,08 
REURBANIZAÇÃO DA MARGEM DO 

CANAL DE BERTIOGA 
  

042/04 30/4/2004 PERUÍBE 98.787,60 ILUMINAÇÃO DE CICLOVIA   

037/04 19/4/2004 
PRAIA 

GRANDE 
359.019,84 EXECUÇÃO DE CICLOVIA   

028/04 10/3/2004 GUARUJÁ 400.000,00 

IMPLANT. DA 1ª FASE DA BASE 

OPERACIONAL DO LIT. PAULISTA DO 

GRUPAMENTO DE RÁDIO PATRULHA 

AÉREA 

  

045/03 22/7/2003 S. VICENTE 184.543,57 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

ONCOLOGIA INFANTIL 

METROPOLITANO 

ANDAMENTO 

063/03 10/9/2003 S. VICENTE 32.179,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

084/03 12/12/2003 SANTOS 445.184,96 

PROJ. DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

METROPOLITANAS 

  

020/03 2/4/2003 PERUÍBE 149.000,10 CONCLUSÃO DE CICLOVIA   

024/03 22/4/2003 ITANHAÉM 102.124,00 
URBANIZAÇÃO DO ACESSO À UNIDADE 

DO CORPO DE BOMBEIROS 
  

020/03   SANTOS 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

019/03   BERTIOGA 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

018/03   CUBATÃO 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
NC 

017/03 11/mar MONGAGUÁ 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 



 271

016/03 11/mar PERUÍBE 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

015/03 11/mar P. GRANDE 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

014/03 11/mar ITANHAÉM 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

013/03   SANTOS 800.000,00 
REFORMA HOSPITAL DA ZONA 

NOROESTE 
ANDAMENTO 

012/03 11/mar GUARUJÁ 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

011/03 10/mar S. VICENTE 150.000,00 
SINALVIM – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

METROPOLITANA 
ANDAMENTO 

010/03 10/mar CUBATÃO 606.734,92 REMODELAÇÃO DA AV. 9 DE ABRIL NC 

009/03 8/mar S. VICENTE 312.727,96 

OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE 

ONCOLOGIA INFANTIL 

METROPOLITANO DE SÃO VICENTE 

ANDAMENTO 

008/03 8/mar P. GRANDE 251.313,88 

OBRA DE RETORNO NO VIADUTO DA 

“CURVA DO S”, NO ACESSO 291 À 

RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA 

ANDAMENTO 

007/03   BERTIOGA 49.021,05 

OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO PARA 

ABRIGAR UNIDADE METROPOLITANA 

DO CORPO DE BOMBEIROS, EM LOCAL 

PRÓXIMO À RODOVIA RIO/SANTOS 

NC 

006/03 10/mar GUARUJÁ 334.271,84 
PAVIMENTAÇÃO DE VIÁRIO DE 

INTERESSE METROPOLITANO 
NC 

005/03 6/mar MONGAGUÁ 50.190,00 

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E 

EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO 

(INTERESSE METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

004/03 5/mar ITANHAÉM 102.124,00 

URBANIZAÇÃO DO ACESSO À NOVA 

UNIDADE METROPOLITANA DO CORPO 

DE BOMBEIROS 

ANDAMENTO 

003/03   SANTOS 413.659,71 
RESTAURANTE POPULAR 

METROPOLITANO, PRÓXIMO AO PORTO 
ANDAMENTO 

002/03 5/mar PERUÍBE 69.151,32 

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. 

LUCIANO BONA (VIÁRIO DE INTERESSE 

METROPOLITANO) 

ANDAMENTO 

001/03   AGEM 150.000,00 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA 

AGEM (INVESTIMENTO DE INTERESSE 

METROPOLITANO) 

ANDAMENTO 
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010/02 5/mar BERTIOGA 32.680,70 

CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PARA 

TURISTAS NA ÁREA DO FORTE S. JOÃO, 

EM BERTIOGA (INTERESSE 

METROPOLITANO) 

ANDAMENTO 

009/02  2/mar ITANHAÉM 202.307,77 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO 

DE BOMBEIROS PARA ATENDER, 

MONGAGUÁ, ITANHAÉM E PERUÍBE 

(INTERESSE METROPOLITANO) 

ANDAMENTO 

007/02  3/mar PERUÍBE 46.020,00 

ILUMINAÇÃO DE CICLOVIA JUNTO A 

AV. LUCIANO BONA (VIÁRIO DE 

INTERESSE METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

004/02  8/fev S. VICENTE 208.485,31 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. 

PRES. WILSON, PISTA SENTIDO PRAIA – 

CENTRO (VIÁRIO DE INTERESSE 

METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

003/02 8/fev P. GRANDE 167.542,59 

PAVIMENTAÇÃO REMANESCENTE DA 

AV. MARCOS FREIRE, NO TRECHO VILA 

MIRIM – CURVA DO S, NA MARGINAL 

DA ESTRADA ACESSO 291(VIÁRIO DE 

INTERESSE METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

002/02  8/fev ITANHAÉM 68.082,67 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E 

SARJETAS, NAS MARGINAIS DA SP-65, 

NAS TRÊS ROTATÓRIAS, NA NOVA 

ENTRADA DO MUNICÍPIO 

CONCLUÍDO 

½  8/fev MONGAGUÁ 33.460,00 

AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA 

PARA PRONTO SOCORRO DE 

INTEERESSE METROPOLITANO 

PRÓXIMO A RODOVIA MANOEL DA 

NÓBREGA 

CONCLUÍDO 

011/01 6/fev PERUÍBE 24.600,00 

SISTEMA DE GASES ESPECIAIS E 

EQUIPAMENTOS PARA O P.S. 

MUNICIPAL, PRÓXIMO À RODOVIA 

MANOEL DA NÓBREGA (INTERESSE 

METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

008/01 4/fev BERTIOGA 17.507,52 

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS NAS 

VIAS DE INTERESSE METROPOLITANO 

DO MUNICÍPIO 

 CONCLUÍDO 

007/01 8/fev P. GRANDE 147.330,41 

REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

DE PASSARELAS E TREVOS – BAIRRO 

TREVO A SOLEMAR, NA RODOVIA 

PADRE MANUEL DA NÓBREGA (VIÁRIO 

METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 
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006/01 10/jan ITANHAÉM 36.472,86 

OBRA DE ILUMINAÇÃO NA NOVA 

ENTRADA DA CIDADE, JUNTO À 

RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA 

(VIÁRIO METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

005/01 11/jan MONGAGUÁ 17.925,00 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE 

INTERESSE METROPOLITANO NO 

HOSPITAL MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, 

PRÓXIMO À RODOVIA MANOEL DA 

NÓBREGA 

 CONCLUÍDO 

004/01  10/jan SANTOS 260.020,00 

OBRA DE DRENAGEM E 

RECAPEAMENTO DA AV. N. S. DE 

FÁTIMA, EM SANTOS (VIÁRIO 

METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

003/01  6/mar PM – CPI-6 379.020,36 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ATENDIMENTO E DESPACHO DE 

VIATURAS NA REGIÃO 

METROPOLITANA (SISTEMA 190 DA 

POLÍCIA MILITAR) 

ANDAMENTO 

002/01 6/mar DEINTER-6 234.380,00 

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E 

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E 

EMISSÃO DE RGs NO ÂMBITO DA 

REGIÃO METROPOLITANA 

ANDAMENTO 

001/01 10/jan S. VICENTE 297.836,16 

RECAPEAMENTO DA AV. PRESIDENTE 

WILSON (SENTIDO CENTRO-PRAIA). 

(VIÁRIO METROPOLITANO) 

CONCLUÍDO 

Fonte: FUNDESB  



 274

ANEXO B – ACORDOS EM VIGOR NA REGIÃO DO GRANDE ABC 

 

Nº ACORDOS ASSINADOS EM 31/08/1998 

01 Ampliar Oferta Habitacional da Região 

02 Programa de Qualidade e Requalificação Profissional (Projeto Alquimia) 

03 Revitalização do Setor Moveleiro 

 ACORDOS ASSINADOS EM 28/01/2000 

04 Operação e Manutenção dos Reservatórios de Contenção 

05 Construção de Sistema de Coletor para Afastamento de Efluentes 

Hídricos da Bacia Billings 

06 Viabilização de Estação de Produção de Água para fins Industriais 

conjugada com tratamento de 100% dos efluentes de Mauá 

07 Rodoanel / Extensão do Trecho Sul 

08 Pólo Tecnológico do Grande ABC 

09 Sistema Integrado de Fiscalização, Controle e Licenciamento 

10 Desenvolvimento de Ações Estratégicas para Gestão Regional de 

Resíduos Sólidos 

11 Cartográfica da Rede de Serviços da Área Social 

12 Movimento Regional “Um por um pela Infância e Juventude” 

13 Ambiente Urbano de Qualidade 

14 Aprimoramento do Sistema Regional de Saúde 

 ACORDOS ASSINADOS EM 06/05/2002 

15 Implementar Unidade do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza nos municípios de Mauá e Diadema 

16 Implementar Centro de Apoio e Difusão Tecnológica para o Setor de 

Cosméticos e Manufatura Mecânica 

17 Implementar Centro de Apoio e Difusão Tecnológica para o Setor 

Plástico no ABC 

18 Implementar o Projeto de Saneamento Ambiental dos Mananciais do 

Alto Tietê – Programa de Recuperação Ambiental da Bacia Billings 

19 Construir 6 reservatórios de contenção de águas pluviais e/ou fluviais 

nos Municípios do Grande ABC, inseridos na Bacia Hidrográfica do Alto 
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Tamanduateí 

20 Conexão entre o anel rodoviário metropolitano “Rodoanel Mário Covas” 

e o Pólo Petroquímico de Capuava 

21 Apoio a Empresas – Ações para o aumento da Competitividade das 

Cadeias Produtivas 

22 Inclusão Social dos Jovens da Região do Grande ABC a partir do 

Trinômio: Trabalho, Ação Social e Educação 

23 Pacto São Paulo – fazer frente a violência, abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes 

24 Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto ao Jovem Autor de Ato 

Infracional 

25 Implantação do Hospital Regional de Referência em Especialidades – 

Segunda fase do Hospital Estadual Mário Covas 

 ACORDOS ASSINADOS EM 19/12/2002 

26 Elaborar Projetos de Engenharia Civil e Estudos de Viabilidade 

Econômico-Financeira para os novos trechos a serem construídos para a 

realização da ligação rodoviária ABC/Guarulhos 

27 Implantação do Sistema Regional de Segurança Pública do Grande ABC 

 ACORDOS ASSINADOS EM 17/02/2004 

28 Cursos de Qualificação Profissional em Nível Técnico em Administração 

e Turismo 

29 Sistema de Compensação Financeira em Áreas de Proteção Ambiental 

30 PDPA e Lei Específica das Áreas de Proteção Ambiental 

31 Implantação do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do 

Alto Tietê Bacia Hidrográfica Billings 

32 Rodoanel e Ferroanel – Trecho Sul 

33 Rodovia SP. 31 – “Índio Tibiriçá” 

34 Metodologia de negociação visando a conclusão do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgoto no Grande ABC  

35 Sistema de Alerta a Inundações e Escorregamentos no Grande ABC 

36 Criação de uma Zona Industrial no Pólo de Capuava com foco nas 

Atividades da Cadeia Petro/Plástica 

37 Expansão do Pólo Petroquímico de Capuava do Grande ABC 
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38 Viabilizar a Implantação de um Centro de Convenções do ABC 

39 Eixo Ferroviário Ribeirão Pires / Paranapiacaba 

40 Estudos para Implantação de Roteiros Turísticos Integrados no Grande 

ABC 

41 Caminhos do Mar – Pólo Ecoturístico 

42 Programa de Fortalecimento Institucional para a Igualdade de Gênero e 

Raça, Erradicação da Pobreza e Geração de Emprego. 

43 Ampliação dos Serviços Hospitalares - Hospital Serraria 

44 Ampliação dos Serviços Hospitalares – Hospital Mário Covas Júnior 

45 Programa de Atendimento ao Paciente Oncológico 

46 Programa de Capacitação dos Profissionais de Saúde 

47 Rede de Atenção Psicossocial do Grande ABC (RAP – ABC) 

48 Projeto CASE – Regionalização de Medidas Sócio Educativas 

49 Projeto Paz nas Escolas 

Fonte: Consórcio Intermunicipal do ABC. 
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ANEXO C – ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA SOBRE 

ORGANIZAÇÃO REGIONAL. 

 

 

No Título IV (Dos Municípios e Regiões), no capítulo II (Da Organização 

Regional) estão expressas as regras para a organização regional. Os artigos 152, 153, 

154 e 158 reproduzidos abaixo, ressaltam a importância da cooperação 

intergovernamental e do planejamento regional e definem três tipos de organização 

regional. 

 

Artigo 152 - A organização regional do Estado tem por objetivo promover: 

I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da 

qualidade de vida; 

II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, 

articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta 

com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela 

destinados; 

(...) 

IV - a integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse 

comum aos entes públicos atuantes na região; 

(...) 

Parágrafo único - O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e 

sistemas de caráter regional.  

 

Artigo 153 - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em 

unidades regionais constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, mediante 

lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum, atendidas as respectivas peculiaridades.  

§ 1º - Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes que 

assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, 

significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, 

especialização e integração sócio-econômica, exigindo planejamento integrado e ação 

conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes.  
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§ 2º - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limítrofes que 

apresente relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização 

contínua entre dois ou mais Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija 

planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes.  

§ 3º - Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente, 

entre si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social 

e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições 

adequadas para o desenvolvimento e integração regional.  

Artigo 154 - Visando a promover o planejamento regional, a organização e execução 

das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, 

para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, bem como 

disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de 

entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada, nestes e naquele, a 

participação paritária do conjunto dos Municípios, com relação ao Estado.  

§ 1º - Em regiões metropolitanas, o conselho a que alude o "caput" deste artigo integrará 

entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de 

direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais executoras das funções 

públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e às medidas para sua 

implementação.  

§ 2º - É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no 

processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização 

de serviços ou funções públicas em nível regional.  

§ 3º - A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos 

regionais, previstos no "caput" deste artigo, será disciplinada em lei complementar.  

Artigo 157 - O Estado e os Municípios destinarão recursos financeiros específicos, nos 

respectivos planos plurianuais e orçamentos, para o desenvolvimento de funções 

públicas de interesse comum, observado o disposto no art. 174 desta Constituição. 

Artigo 158 - Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do 

transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os 

municípios integrantes das respectivas entidades regionais.  

Parágrafo único - Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter 

regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão. 


