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Introdução: O Poder Executivo não deve ser o responsável exclusivo pelas decisões
acerca das políticas públicas municipais, que refletem no âmbito metropolitano,
desconsiderando a competência do Poder Legislativo municipal para deliberar sobre as
políticas públicas de interesse local. O projeto estudará a gestão local de políticas
públicas de interesse comum em municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço,
mais precisamente sobre como o poder legislativo municipal enxerga seu papel, e suas
competências num contexto em que decisões sobre a execução e o planejamento das
funções públicas de interesse comum devem ser tomadas em órgãos colegiados
metropolitanos.  Objetivo: Buscamos identificar as possíveis controvérsias e impactos
nas relações entre os poderes locais constituídos quando há implementação de decisões
relativas às politicas públicas efetuadas no âmbito metropolitano sem a observância do
processo legislativo municipal exigido constitucionalmente, para tentar levantar
elementos e proposições que auxiliem a efetiva implantação das Regiões
Metropolitanas. Metodologia: Na primeira fase da pesquisa se fará uma ampla
pesquisa de apuração nas leis orgânicas dos municípios, das suas competências e de
como são organizados os processos legislativos locais na RMVA, além de uma revisão
bibliográfica sobre o federalismo brasileiro, separação de poderes, e governança
metropolitana. Será feita uma pesquisa qualitativa, dirigida a lideranças dos vereadores
na RMVA, discutindo a percepção e avaliação do grupo sobre o tema, e aplicação de
questionários aos membros do Poder Legislativo municipal da região para identificar a
sua visão sobre a gestão das funções públicas de interesse comum no âmbito da Região
Metropolitana.  Resultados: O trabalho ainda não foi concluído, a previsão é que se
encerre em dezembro de 2016. Contudo, várias ações já foram realizadas como o
estudo de artigos e obras sobre gestão de região metropolitana e funções públicas de
interesse comum; foi feita apresentação do projeto nas Câmaras Municipais; foi
desenvolvido o questionário que será enviado ao legislativo e que permitirá elaborar
um diagnóstico da percepção dos vereadores sobre a região metropolitana. No mês de
julho a equipe de pesquisa ganhou um membro voluntário que auxiliará na  análise dos
dados e na elaboração do artigo final. Conclusão: A pesquisa será encerrada em
dezembro do presente ano e até lá serão realizadas as últimas etapas previstas no
projeto. Com o resultado dos questionários e o levantamento bibliográfico feito sobre o
tema será possível conhecer a percepção que o poder legislativo tem da RMVA e de
sua gestão.
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