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Introdução: O projeto de pesquisa versa sobre gestão local de municípios inseridos em
Regiões Metropolitanas. Mais precisamente sobre como o Poder Legislativo municipal
enxerga o 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 metropolitanos. O objeto de estudo são os municípios da Região
Metropolitana do Vale do Aço. Buscou-se identificar as possíveis controvérsias nas
relações entre os poderes locais constituídos quando da implementação de decisões
relativas às políticas públicas, quando efetuadas no âmbito metropolitano, à luz do
processo legislativo municipal. Objetivo: O foco do estudo é a forma como o Poder
Legislativo municipal se posiciona no processo de incorporação ao ordenamento local
das decisões metropolitanas, de modo a encontrar elementos quanto à possível
insuficiente participação exclusiva do Prefeito, ou mesmo do Presidente da Câmara
Municipal, nos fóruns metropolitanos. Metodologia: Na primeira fase da pesquisa foi
feita ampla pesquisa nas leis orgânicas dos municípios, analisando suas competências e
seus processos legislativos, além de uma revisão bibliográfica sobre o federalismo
brasileiro, o sistema de separação de poderes e sobre a governança metropolitana.
Análises jurisprudenciais também foram efetuadas para perceber o entendimento do
Poder Judiciário sobre a repartição de competência e a gestão de políticas públicas de
interesse comum em sede de região metropolitana. Depois, foi feita uma pesquisa
qualitativa , dirigida a lideranças dos vereadores na RMVA.  Questionários foram
aplicados em papel e via google docs. Resultados: Houve baixa adesão dos vereadores
dos municípios da região metropolitana, mesmo depois do projeto ter sido apresentado
em sessões plenárias em mais de uma oportunidade. No exercício da Função
Legislativa algumas matérias são enumeradas pela própria Constituição Federal como
de competência municipal e, portanto, objeto de submissão ao Processo Legislativo
local. A despeito dessa previsão constitucional, os órgãos do poder legislativo
visitados demonstraram pouco conhecimento sobre processo legislativo e sobre
competências municipais e metropolitanas na gestão de políticas públicas. Os
referencias teóricos nos colocam várias questões como por exemplo, decisões no
âmbito metropolitano e que por consequência, embora sejam tidas como de interesse
comum, atinjam o Município poderiam ser tomadas na Assembleia ou no Conselho
Metropolitano, obrigando o ente local à sua aplicação? Os resultados dos questionários
demonstram que os representantes do poder legislativo local ignoram a complexidade
do federalismo brasileiro, ignoram a função da criação de uma região metropolitana, e
seus mecanismos de governança. Conclusão: A complexidade do processo decisório
que envolve a organização de uma região metropolitana desafia a relação entre os
entes Estados e Municípios, bem como a atuação dos Poderes Executivo e Legislativo.
A pesquisa empírica mostrou que o conceito e a gestão metropolitana não são claras
para o Legislativo municipal.
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