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Resumo: O presente trabalho possui o objetivo de realizar uma análise preliminar do 
tratamento despendido à questão habitacional pela lei federal 13.089/2015, que instituiu o 
Estatuto da Metrópole. Nesse sentido, foram pontuados aspectos históricos da 
institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil, as diretrizes gerais que o Estatuto 
da Metrópole introduz ao âmbito da regulação e implementação das unidades regionais e, 
por fim, uma análise inicial do tratamento tangente à adoção de políticas habitacionais no 
território circunscrito a regiões metropolitanas, evidenciando suas contribuições à efetiva 
consonância de estratégias locais e regionais em prol da implementação de políticas 
habitacionais. 
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Abstract: This work has the objective to conduct a preliminary analysis of the treatment on 
the housing issue by federal law 13.089 / 2015, which established the Statute of Metropolis. 
There has been commented historical aspects of institutionalization of metropolitan regions 
in Brazil , the general guidelines that the Statute of Metropolis introduces, the scope of the 
regulation and implementation of regional units and, finally , an initial analysis of the 
treatment on the adoption of housing policies territory restricted to metropolitan areas , 
demonstrating its contributions in the effective line of local and regional strategies for housing 
policies implementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A temática metropolitana no Brasil é questão que suscita análises e críticas desde sua 

gênese, na década de 70, tendo em vista os contextos históricos e orientações políticas que 

permearam seu curso de implementação e regulação. 

Visando à regularização das regiões metropolitanas, que sempre padeceram de tratamento 

legislativo (além de muitos outros aspectos deficitários), o Estatuto da Metrópole veio buscar 

preencher lacunas no processo de instituição de regiões metropolitanas, atingindo não só as 

vindouras, mas também as já existentes que, por vezes, não se delinearam sob a essência 

que a unidade regional deveria lhes conferir. 
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Nesse tocante, são identificados muitos problemas de ordem congênita, estrutural, 

operacional e política, pairando sobre a questão metropolitana adversidades de várias 

ordens que constituem um conjuntura de ingovernabilidade da maioria das regiões 

metropolitanas brasileiras. 

Com isso, avalia-se que há uma sopreprojeção problemática quando se põe em pauta 

também a questão habitacional no âmbito metropolitano, já que, somadas às dificuldades de 

governabilidade das regiões metropolitanas, há toda a mobilização do poder público em 

promover políticas públicas voltadas à questão hatacional e, ainda mais, a efetivação do 

direito à moradia no âmbito metropolitano (que se sabe que não é necessariamente 

sinônimo de implementação política pública habitacional). 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Histórico da institucionalização das regiões metropolitanas brasileiras 

A institucionalização das regiões metropolitanas - sendo um reflexo do processo de 

desenvolvimento urbano brasileiro - teve seu impulso inicial na década de 70 como uma 

ação da política nacional de desenvolvimento urbano, em que as metrópoles foram 

consideradas incubadoras da expansão industrial à época. Essa primeira fase da 

institucionalização de regiões metropolitanas teve um viés eminentemente centralizador, 

uma vez que a União centralizou o manejo das nove regiões metropolitanas então criadas, 

sendo a criação, regulação e financiamento vinculadas à legislação federal (conforme Lei 

Complementar 14/1973). 

A segunda fase de institucionalização de regiões metropolitanas foi inaugurada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cujo art. 25, §3º atribui aos estados 

federados a faculdade de criação de regiões metropolitanas, evidenciando-se uma abertura 

ao planejamento regional da criação de regiões metropolitanas que foi conjugada à 

autonomia municipal inovada pela Constituição Federativa de 1988, que municipalizou 

muitas políticas e recursos.  

Tanto em uma como em outra, podem ser identificadas várias carências regulatórias, bem 

como conflitos de competências entre as unidades regionais e os municípios, agora dotados 

de maior autonomia. Tais adversidades notoriamente foram fatores limitantes ao cerne de 

institucionalização de unidades regionais (que, após 1988, passaram a abranger outras 

categorias) – qual seja a persecução de funções públicas de interesse comum por meio de 

uma gestão compartilhada de políticas e recursos. 



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Diz-se também de uma terceira fase da trajetória das regiões metropolitanas – que 

corresponderia à atual –, na qual se buscam alternativas para os obstáculos que a efetiva 

operacionalização e gestão das instâncias metropolitanas enfrentam, evidenciando os 

óbices a que ainda a materialização das diretrizes constitucionais se submetem.   

 

2.2. Regulação legislativa metropolitana 

Adentrando-se na discussão referente à legislação que aborda a gênese e a regulação 

metropolitana, tem-se como incontornável a abordagem das disposições constitucionais que 

tangem a temática. 

Dessa forma, referenciando-se ao marco inicial das regiões metropolitanas há que se 

apontar o §10º do art. 157 da Constituição Federal de 1967, que dispõe no Título da Ordem 

Econômica e Social, que: 

§ 10 - A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer 
regiões metropolitanas, constituídas por Municípios que, 
independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a 
mesma comunidade sócio-econômica, visando à realização de 
serviços de interesse comum. 

Tendo-se que, seguindo a disciplina constitucional, a Lei Complementar nº14 de 1973, 

institui as primeiras nove regiões metropolitanas. Tal lei complementar institui e discrimina 

os municípios de cada região metropolitana, dispondo genericamnete acerca da 

organização da região metropolitana no sentido de que em cada região seriam criados um 

Conselho Deliberativo e um Consultivo, com as respectivas atribuições de coordenação e 

execução do planjamento metropolitana regional. 

Posteriormente, com a segunda fase, de viés descentralizante, houve a delegação de 

competências no tocante à institucionalização de unidades regionais, conforme o artigo 25, 

§3º da Constituição Federal de 1988: 

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar 
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum. 

Assim, como se depreende da disciplina constitucional e legislativa complementar das 

regiões metropolitanas até esse período, com a prática visualizou-se que não houve 

operacionalidade da gestão das regiões metropolitanas apoiada nos conselhos deliberativos 

e consultivos (no tangente à primeira fase), bem como não houve o preconizado 

planejamento regional centrado na execução das funções públicas de interesse comum, já 

que também não houve a devida concatenação de forças em prol da noção do regional, 

como constatam os autores Rosa Moura, Diócles Libardi e Maria Isabel Barion: 
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(...) no entanto, a nova competência dos estados permanece carente 
de construção social e política para absorção do significado do fato 
metropolitano e da necessidade de ação conjunta – entre poderes, 
esferas de governo e sociedade – para a execução das funções 
públicas de interesse comum. 
 

No entanto, como obervam Antônio Sérgio Araújo Fernandes e Robert H. Wilson, embora 

marcadas pela ingovernabilidade e com choques face à autonomia municipal pós 

Constituição de 1988, não houve um esvaziamento da questão metropolitana que pudesse 

ameaçar sua existência, uma vez que sua esfera de gestão permaneceu: 

Ainda assim, as regiões metropolitanas não se tornaram uma esfera 
de gestão do território "esquecida", que entrou em decadência, 
culminando com sua extinção. Ou seja, do ponto de vista da 
abordagem histórico-institucional, não se observa após a 
Constituição de 1988 um cenário de reforço que caracterizasse uma 
trajetória claramente definida capaz de levar à sua extinção. Além 
disso, no que se refere ao marco constitucional, também não se nota 
uma total falta de tratamento legislativo federal desta matéria. 
Tramita ainda em discussão no Congresso Nacional, desde 2004, 
uma proposta de regulamentação para as regiões metropolitanas — 
Estatuto das Metrópoles — Projeto de Lei nº 3.640/2004. Isso 
também mostra que o momento não é de estabelecimento de 
trajetórias institucionais na gestão metropolitana, porém ele ainda 
está aberto aos eventos institucionais que se seguirão nos próximos 
anos.  
 

 Além de se inserir gradualmente na pauta do Projeto de Lei 3.460/2004 – futura lei federal 

que instituiu o Estatuto da Metrópole em 2015 -, que de diretrizes gerais para a Política 

Nacional de Planejamento Regional Urbano passou a focar essencialmente a regulação das 

regiões metropolitanas (e das unidades regionais, de forma ampla), em prol da garantia das 

estruturas de gestão coordenadas no desenvolvimento urbano. 

 

2.3. Destaques do Estatuto da Metrópole 

A nova lei que veio regular as regiões metropolitanas, embora em seu nome traga a 

“bandeira de metrópole”, estabelece diretrizes para a gestão interfederativa como um todo 

no tocante à promoção do desenvolvimento urbano, abrangendo também as unidades 

regionais aglomerações urbanas e microrregiões – unidades inovadas na Constituição de 

1988 que também careceram de complementação e categorização. 

Nesse aspecto, em seu artigo inicial é reafirmado o cerne da institucionalização das 

unidades regionais - qual seja, o preconizado exercício das funções públicas de interesse 

comum:  

Art. 1o  Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece 
diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais 
sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio 
da União a ações que envolvam governança interfederativa no 
campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 
21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da 
Constituição Federal. 
 

Em prol de tal preconização, e sendo mais objetivo e categórico do que os marcos 

regulatórios anteriores, o Estatuto dispõe um rol de conceitos relevantes à efetivação da 

gestão interfederativa, adquirindo distintivo jurídico categorias que antes eram apenas 

teóricas. Com relação à categoria de metrópole, foi adotada a definição pautada nos 

critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, evidenciando uma maior 

tecnicidade no tratamento despendido à referida unidade regional, colocando, sob pena de 

inadequação da região metropolitana a esse requisito, o enquadramento como aglomeração 

urbana, para efeito das políticas públicas oriundas da União, conforme o artigo 15 do 

Estatuto. 

Em seu segundo capítulo, o Estatuto dispõe que na institucionalização das unidades 

urbanas por meio das leis complementares estaduais,  deverão não só serem elencados os 

municípios constituintes da unidade, mas também serem definidas as funções públicas de 

interesse comum que justifiquem a unidade territorial; ser conformada a estrutura de 

governança interfederativa e serem definidos os meis de controle social do manejo da 

execução das funções públicas de interesse comum.  

Nesse ponto, o Estatuto traz à tona o embate na distribuição de competências que envolve a 

titularidade das funções públicas de interesse comum, algo que tange o ranço 

patrimonislista da administração pública no tangente à interpretação da autonomia municipal 

de forma hermética e literal, sucumbida a jogos políticos e eleitoreiros, sem considerar a 

dimensão e demanda extramunicipal que envolve os problemas de muitos municípios 

brasileiros, como aponta Ana Carolina Teixeira:  

(...) se a Administração local, inserida na ‘grande região urbana’, é 
capaz de solucionar, isoladamente, os anseios da população em 
torno de suas prestações positivas, pode-se dizer que exerce aí sua 
competência exclusiva e sua autonomia plena. No entanto, se para a 
satisfação de outros interesses, o ente não pode prescindir da 
atuação de seus vizinhos, constata-se que o assunto deve ser 
entregue à região, formada por esses Municípios circunvizinhos e 
cujos interesses são coincidentes.  

 
No tocante à regulação da governança interfederativa, além de incorporar a principiologia do 

Estatuto das Cidades, dispõem-se diretrizes específicas de concatenação de estratégias 

quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setorias das funções públicas de interesse 

comum, estatuindo-se, também, a estrutura da governança.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art25§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
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Em seguida, o Capítulo IV traz os instrumentos para efetivação do Estatuto, citando-se o 

plano de desenvolvimento urbano integrado, os planos setoriais interfederativos, fundos 

públicos, operações urbanas consorciadas interfederativas, consórcios públicos, convênios 

de cooperação, contratos de gestão, entre outros. Uma contribuição feliz foi a exigência de 

elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado, mais uma exigência de 

tecnicidade para o apoio da União às ações de desenvolvimento urbano integrado, já que tal 

apoio foi vinculado à elaboração do plano.  

Nesse aspecto, também, exige-se da unidade territorial o exercício de uma gestão plena 

que, de acordo com o Estatuto, tem como pressupostos: a formalização e delimitação 

mediante lei complementar estadual da unidade territorial, a definição da estrutura de 

governança interfederativa própria e o plano de desenvolvimento urbano integrado 

aprovado. 

Como um arremate de garantia à efetivação de tais instrumentos, o artigo 21 do Estatuto 

enquadrada como ato de improbidade administrativa o descumprimento das exigências no 

tocante à institucionalização da unidade via lei complementar estadual e ao prazo de três 

anos para elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado, abrangendo o 

governador, prefeito ou agente público que deixar de tomar as devidas providências exigidas 

pelo Estatuto. 

Não sendo factível uma análise promenorizada de todos os elementos do Estatuto, e 

partindo-se de uma análise preliminar, dada a recência do diploma legal, entende-se que o 

Estatuto das Metrópoles veio suprir o histórico de carências e problemas que a questão 

metropolitana (e de desenvolvimento urbano regional, como um todo) enfrenta desde sua 

gênese, sendo, de modo geral, um avanço e impulsão à regulação metropolitana que, 

naturalmente, carece de aprimoramentos, como apontam Rosa Moura e Thiago Hioshino: 

Trata-se de um diploma que chega tardiamente, é certo, para sanar 
defasagens históricas. Sem embargo, chega com estofo conceitual e 
um cabedal acumulado de discussão pública e de envolvimento de 
diversos segmentos em sua maturação. Esse  processo foi árduo e 
teve de minar resistência em vários flancos, chegando ao resultado 
politicamente possível, por hora. Aperfeiçoá-lo e complementá-lo é 
tarefa que se impõe (não apenas em esfera nacional, como por meio 
da legislação dos estados), porém deve-se admitir que poucas 
normas, hoje, poderiam ser mais pertinentes e ansiadas. Estancar a 
ferida, exigindo critérios e cautelas para as novas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, é a medida profilática. 
Suprir de estrutura, de poderes e de instrumentos de planejamento e 
gestão aquelas já criadas é medida curativa. E o remédio, às vezes, 
amarga. 
Por via reflexa, o Estatuto da Metrópole joga lenha na fogueira da 
reforma política, que não poderá, independentemente do norte que 
encampar, fechar os olhos para os descompassos do pacto 
federativo brasileiro. Ademais, coloca RMs e AUs em destacado 
lugar na agenda das ações sobre o urbano, o que tende a 
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desencadear o debate sobre configurações mais complexas da 
metropolização brasileira e abrir diálogo com a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Afinal, muitas das RMs 
institucionalizadas decorrem de intenções que se lastreiam em 
estratégias de desenvolvimento regional. 
 

2.4. As políticas públicas habitacionais e sua inserção metropolitana  

A questão da implementação de políticas públicas voltadas à habitação, não diferente da 

questão metropolitana por si só, apresenta tensões quanto a sua titularidade e efetividade. 

Constitucionalmente, a questão habitacional é matéria de competência concorrente aos três 

entes federativos, esbarrando-se, no entanto, em questões incidentais à questão 

habitacional como a gestão do uso e ocupação do solo urbano que, a princípio, é de 

competência municipal, questão que será calorosamente debatida com as novas definições 

do Estatuto da Metrópole. 

 Ainda que a Política Nacional de Habitação e a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano diagnostiquem o fenômeno da metropolização brasileira e seus problemas 

derivados, evidenciando a necessidade de políticas urbanas setoriais, o próprio Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social coloca como protagonistas fundamentais na 

implementação de políticas habitacionais os estados e municípios, prescindindo-se da 

dimensão territorial que a questão habitacional demanda. 

Nesse aspecto, ainda que as diretrizes das políticas habitacionais do governo federal 

prevejam critérios regionais e de tamanho de população pela leitura do déficit habitacional, a 

prática revela que o planejamento e o e o investimento são ainda eminentemente 

municipais.  

Tal lógica poderia ser considerada apenas contraproducente e paliativa, se não fosse 

política e estruturalmente criada e estimulada por municípios integrantes de regiões 

metropolitanas, que teriam sua instância de poder ofuscada por uma governança 

interfederativa no âmbito das políticas públicas habitacionais. Esse “municipalismo”, como 

muitos autores intitulam, pode ser equiparado, analogamente, à crítica traçada por Milton 

Santos quanto a ações empreendidas em busca de soluções locais a problemas cuja 

produção se dá em âmbito global, a exemplo, da abordagem da questão da pobreza, cuja 

lógica pode ilustrar também o caso em tela: 

Essa produção maciça da pobreza aparece como um fenômeno 
banal. Uma das grandes diferenças do ponto de vista ético é que a 
pobreza de agora surge, impõe-se e explica-se como algo natural e 
inevitável. Mas é uma pobreza produzida  politicamente  pelas 
empresas e instituições globais. Estas, de um lado, pagam para criar 
soluções  localizadas, parcializadas, segmentadas,  como é  o  caso 
do Banco Mundial, que, em  diferentes  partes do mundo,  financia 
programas de atenção aos pobres, querendo passar a impressão de 
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se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o  grande 
produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente, manifestações da 
pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do 
mundo. E isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos 
governos nacionais. 
 

A referida crítica cabe, pois a questão habitacional – entenda-se: a configuração do déficit 

habitacional – é indiscutivelmente metropolitano. Isso, porque já se constatou que a 

distribuição de assentamentos precários, por exemplo, não se circunscreve aos limites 

institucionais dos municípios, mas sim é vinculada à proximidade de vias de ligação aos 

locais que concentram empregos e serviços especializados – geralmente concentrados em 

centros expandidos do município-polo da região metropolitana (a exemplo do caso da 

cidade de São Paulo, como pesquisou Luciana de Oliveira Royer). Assim, os centros de 

emprego nos municípios-polo são grandes fatores polarizadores para a população dos 

“municípios limítrofes” da região metropolitana, sendo assim, também, um fator gerador de 

precariedade habitacional no âmbito metropolitano.  

 

 

2.5 O Estatuto da Metrópole e suas contribuições para a questão habitacional em 

âmbito metropolitano 

A partir de uma análise propedêutica que tenciona contribuir para um prognóstico da 

questão habitacional em âmbito metropolitano que se delineará com os mandos legais do 

Estatuto da Metrópole, infere-se que, de modo geral, o Estatuto muito felizmente cristalizou 

pontos importantes para o pensar da questão habitacional em âmbito regional. 

A sedimentação conceitual que o Estatuto dispôs, evidentemente, imprimiu um viés técnico 

e maior categoricidade para o delineamento das regiões metropolitanas. Esse 

aprimoramento será útil no processo de equalização dos municípios que integrarão a região 

metropolitana, já que a disparidade e assimetria dos municípios que integram a maioria das 

regiões metropolitanas brasileiras é um forte fator indutor e gerador de precariedade 

habitacional. Nesse aspecto, contribuirá para a minimização de “exportação” de déficit 

habitacional do município-pólo para os municípios limítrofes, assim como também se espera 

que a diminuição de assimetrias - econômicas, sobretudo - entre os municípios integrantes 

da região metropolitana minimize a segregação urbana, já que a questão do custo da terra é 

um fator indutor de segregação urbana - algo verificado mesmo na distribuição de 

“empreendimentos” habitacionais dentro da região metropolitana. 

Tal tecnicidade, no entanto, não pode ser vangloriada com a mesma felicidade com relação 

às regiões metropolitanas já existentes, uma vez que, assim como outros pontos do 

Estatuto, não foi claramente estabelecido o rearranjo ou correção das regiões 

metropolitanas já existentes, podendo, com isso, inaugurar uma nova fase de regiões 
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metropolitanas, de acordo com o preenchimento ou não do rigor imposto pelo recém criado 

Estatuto. 

No tocante à concatenação e balizamento das políticas públicas setoriais ao planejamento 

metropolitano, o Estatuto deixa a desejar ao não prever a reformulação dos planos setoriais 

desenvolvidos nos municípios – no caso em questão, o plano de habitação de interesse 

social de cada município – de forma vinculada ao plano de desenvolvimento urbano 

integrado a ser elaborado, deixando como temerária a concretização de um tratamento 

interfederativo à questão habitacional.  

Nesse ponto, o Estatuto apenas vinculou a compatibilização apenas do plano diretor do 

município ao plano de desenvolvimento urbano integrado, sendo que o diploma poderia ter 

sido mais incisivo na compatibilização das políticas públicas setoriais, servindo como 

estimulador à imprescindível interssetorialidade regional de que carece a maioria das 

políticas públicas para alcançar seus objetivos. 

A instrumentalização do Estatuto por meio do plano de desenvolvimento urbano integrado 

pode ser entendida, também, como um grande avanço para o tratamento metropolitano da 

questão habitacional, uma vez que a exigência contida no inciso I, §1º do artigo 12 do 

Estatuto de se contemplar as diretrizes das funções públicas comuns e seu planejamento 

estratégico, pois se espera que com isso seja impulsionado também especificamente o 

planejamento regional da questão metropolitana, prevenindo-se que intercorrências no 

processo de readequação dos planos setoriais, como já citado, sejam obstáculos ao 

tratamento metropolitano da questão habitacional. 

Outra contribuição notável é a previsão de configuração de ato de improbidade 

administrativa em caso de descumprimento de disposições-chave do Estatuto, algo que se 

espera que desmantele a ação de “municípios autárquicos” na questão habitacional, 

estimulando uma verdadeira governança interfederativa a ser promovida no âmbito 

metropolitano. Ao mesmo tempo, no entanto, pecou o Estatuto ao não estender as hipóteses 

de improbidade às situações de inobservância popular nessa instância, algo de extrema 

relevância à efetivação do propósito de instituição de regiões metropolitanas: a 

contemplação das necessidades e anseios da população envolvida pelos problemas 

advindos do fenômeno metropolitano. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, limitando-se a um prognóstico incipiente e ainda carente de análises conclusivas, 

entende-se que o Estatuto da Metrópole conduziu contribuições significativas à regulação 

metropolitana e à questão habitacional metropolitana, trazendo à tona questões e debates 
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em grande medida relevantes à evolução do fato urbano como metropolitano – não 

municipal. Com vistas a uma análise de viés progressivo, identificam-se elementos que o 

referido estatuto deixou de considerar e de melhor regular e especificar, relegando a 

incertezas, em partes, o processo de implementação do Estatuto das Metrópoles e da 

efetividade do exercício de funções públicas de interesse comum como a habitação. 

O Estatuto, muito felizmente, coloca as unidades regionais (regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas) com papel de destaque na agenda de ações sobre o urbano, 

contribuindo para o debate acerca da configuração complexa das regiões metropolitanas 

brasileiras – embora em detrimento da especificação expressa da readequação das já 

existentes – com a constatação natural, no entanto, de que a questão metropolitana e 

habitacional metropolitana carece ainda de complementações e aprimoramentos que 

provavelmente serão inseridos e examinados na agenda metropolitana futura, à luz da 

busca de concretização de direitos sociais da população de regiões metropolitanas – o norte 

de existência das unidades regionais. 
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