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RESUMO 
 
 
 
Visando ampliar as reflexões e  discussões sobre as formas de pensar e planejar a 
cidade de Campina Grande, foi realizada uma análise descritiva dos Planos 
Nacionais no que concerne ao planejamento urbano nos Governos de Humberto de 
Alencar Castello Branco, Arthur da Costa e Silva e Emilio Garrastazu Médici, na qual 
foi mostrado que os governos militares aderiram à ideologia do planejamento como 
solução da crise das cidades. Essa adesão gerou um distanciamento entre o 
discurso e a ação dos planos. A presente dissertação analisa o PDLI - Plano de 
Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande, modelo de plano urbano, 
concebido pelo governo militar após o golpe de 64, observando suas repercussões 
na concepção e práxis do Plano Trienal 1974/1976, durante a administração do 
prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz, onde foi apreendida a atuação dos órgãos federal e 
municipal na elaboração do PDLI como elemento disciplinador impondo suas 
repercussões na concepção e práxis do Plano Trienal. O embasamento teórico do 
trabalho obteve-se a partir da pesquisa e leitura em documentos, jornais e numa 
literatura sobre planejamento urbano, como na literatura em outras áreas de 
interesse. Os resultados obtidos e analisados apontaram para a transformação do 
Plano Trienal em PLANO DISCURSO pela sua associação com o DISCURSO DOS PLANOS 
do governo militar e pelas ingerências federais (normativas, financeiras e política - 
ideológicas) na cidade. Ao final procurou-se sugerir aos administradores municipais 
a construção de planos urbanos  participativos que digam respeito à inclusão de 
todas as camadas da comunidade campinense contribuindo com o desenvolvimento 
da cidade.  
 

Palavras-chave : Planos Nacionais. Modelo de  Plano Urbano. PDLI. Plano Trienal 
1974 -1976 Campina Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV  

RESUMO 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 
A descriptive review of the Urban Planning National Plans was done on the urban 
planning carried out during the term in office of Presidents Humberto de Alencar 
Castello Branco, Arthur da Costa e Silva, and Emilio Garrastazu Médici, aiming to 
expand the reflections and discussions on the process of planning and thinking on 
the City of Campina Grande, and showing that the military governments adhered to 
the ideology of planning as a solution for the crisis in the cities. Such adhesion 
opened a gap between theory and practice as far as the plans are concerned. This 
dissertation reviews the PDLI - Plano de Desenvolvimento Local Integrado de 
Campina Grande (Campina Grande Local Integrated Development Plan), an urban 
plan model designed by the military government after the 1964 coup, and looks at its 
impact in the design and praxis of the Triennial Plan (1974/1976), during Mayor 
Evaldo Cavalcanti Cruz’s term in office, when the PDLI was implemented by both 
federal and municipal institutions as an element that organized the impact of the 
design and praxis on the Triennial Plan. The theoretical foundation of this study was 
found via research and reading of documents, newspapers and other literature on 
urban planning and other focal areas. Its results and reviews pointed to a 
transformation of the speech of the Triennial Plan by its association with the speech 
of the military government plans and by central government interference (regulatory, 
financial, political-ideological) in the city. At the end, a suggestion was made for 
municipal-level administrators to design participatory urban plans that include all 
layers of Campina Grande community, thus contributing to the development of the 
city.  
 

Keywords : National Plans. Urban Plan Model. PDLI. Campina Grande’s 1974-1976 
Triennial Plan. 
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Esta dissertação tem como objeto de estudo a análise do Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande, observando suas 

repercussões na concepção e práxis do Plano Urbano da Cidade, na década de 

1970, durante a administração do Prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz.  

 
O Planejamento nada mais é do que um modelo teórico para a ação. 
Propõe-se a organizar racionalmente o sistema urbano, a partir de certas 
hipóteses sobre a realidade. Naturalmente, cada experiência de 
Planejamento se afasta de sua formulação teórica e o que é interessante, 
na análise dos Planos é justamente separar a história do modelo e verificar 
porque os fatos ocorreram de maneira diferente da prevista. (MINDLIN, 
2001, p. 07). 

 

No encaminhamento do estudo, levou-se em consideração a necessidade de 

analisar o PDLI de Campina Grande, numa perspectiva mais ampla, configurada 

pelos fundamentos e implicações dos ideários dos modelos de planejamento urbano 

no Brasil, através do DISCURSO DOS PLANOS NACIONAIS na década de 1970.  

 

Tornou-se necessário descrever as relações entre o Plano Urbanístico de 

Campina Grande, concebido sob a égide do PDLI, e o modelo de planejamento 

urbano – centralizado e integrado – adotado no Brasil, no período mencionado. 

Examinando, portanto, a concepção e os fundamentos inerentes ao PDLI de 

Campina Grande, através de uma descrição analítica tendo como fio condutor este 

modelo de planejamento urbano de âmbito nacional, pelo que se impõe um 

tratamento ainda que sumário dos Planos Nacionais em suas diretrizes no que se 

refere ao planejamento urbano. Limitamo-nos ao que nos parece indispensável, para 

o esclarecimento do tema. E nesta vertente, a maior preocupação é a construção de 

um arcabouço sobre o ideário e concepção do PDLI - Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado de Campina Grande, observando suas repercussões sobre a 

concepção e práxis do Plano Urbanístico, da cidade na década de 1970.   
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A busca de uma nova matriz teórica frente à crise do planejamento urbano 
constitui um momento importante para uma produção intelectual 
comprometida com a democracia no Brasil. A oportunidade é a de 
“replantar” a questão em novas bases, através de uma militância intelectual 
que impeça a consolidação de uma matriz que, sob nova forma, nova 
marca, novos rótulos, cumpra o mesmo e antigo papel de ocultar a 
verdadeira orientação dos investimentos ou dos privilégios nas cidades. 
Trata-se também de ousar apontar caminhos, mesmo em meio à tormenta... 
E, por isso mesmo. (MARICATO, 2000, p.188). 

 

Interessa atentar para a mudança das matrizes teóricas que fundamentam a 

atividade de planejamento urbano no Brasil, nesse momento de transição ou de 

esvaziamento das premissas que o sustentam.  Para tanto, em primeiro lugar, se faz 

necessário fazer um balanço dos modelos de planos urbanos concebidos durante o 

regime militar. Quais foram suas conquistas, quais foram seus resultados? Na 

impossibilidade, no momento, de proceder a um levantamento histórico mais 

acurado, vamos sintetizar rapidamente as conclusões das análises elaboradas por 

alguns autores, entre eles: Serra na sua obra que leva o título “Urbanização e 

centralismo autoritário ”, (SERRA, 1991); e Villaça no ensaio intitulado “Uma 

Contribuição para a história do planejamento urbano  no Brasil” . (VILLAÇA, 

1999).  

 

Em 1964, em meio aos problemas sociais e econômicos de toda a ordem, 
associados ao processo de urbanização acelerada da população rural 
iniciado no país nos anos 40, assume o poder pela força uma complexa 
estrutura política, inaugurando o período que aqui, talvez eufemisticamente, 
chamou-se centralismo autoritário. Essas questões diziam respeito tanto à 
hipótese de determinação do centralismo pela crise gerada no bojo do 
processo de urbanização como à atitude do governo autoritário face à 
urbanização, quer promovendo-a, quer tentando formular políticas capazes 
de amenizar os inconvenientes mais óbvios que ela produzia. A autoridade 
aderiu rapidamente à ideologia do planejamento, muito conveniente para 
uma associação de militares e tecnocratas. Contudo, não podendo reverter 
o processo de urbanização acelerada, essa adesão gerou um 
distanciamento cada vez maior entre o discurso e a ação. (SERRA, 1991, 
p.13). 

  

É justamente nesse momento que teve início um período de inconseqüência 

e inutilidade da maioria dos planos elaborados no Brasil. De um lado estava o 

posicionamento de “ignorar os problemas urbanos”, de outro a impossibilidade de 

destinar o orçamento público apenas às obras, especialmente às obras viárias, 

vinculadas à lógica do capital imobiliário, de maneira aberta ao debate, sem sofrer 

críticas. Quando a preocupação social surge no texto, o plano não é mais cumprido. 

Ele se transforma em plano-discurso, plano este que esconde ao invés de mostrar. 
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Esconde a direção tomada pelas obras e pelos investimentos que obedecem a um 

plano não explícito. Os problemas urbanos ganharam novas dimensões. 

 

“Para fugir ao desprestígio dos planos não implantados, as denominações 

variaram: Plano Diretor, Planejamento Integrado, Plano Urbanístico Básico, Plano 

Municipal de Desenvolvimento, entre outros”. (MARICATO, 2000, p. 138). 

 

Na concepção de Villaça, diferentemente dessa visão de Maricato, 

  

[...] essas contínuas mudanças de nome1, de metodologia, de elaboração e 
de conteúdo dos planos no decorrer de sua história, foram estratégias das 
quais as classes dominantes lançaram mão para ‘inovar’ a ideologia 
dominante, e com isso compensar a tendência de enfraquecimento de sua 
hegemonia, contribuindo assim para a sua permanência no poder e no 
exercício da dominação. (VILLAÇA, 1991, p.123).  

 

Destaque-se que a ideologia sofre contínuas transformações e 

metamorfoses, que são adaptações para enfrentar novas situações ou, mais 

freqüentemente, o agravamento de tendências; com isso ela assegura a 

sobrevivência da hegemonia da classe dominante. Isto é, particularmente verdade, 

no caso de um país como o Brasil, onde, dada às violentas disparidades sociais, 

econômicas e de poder político, a tendência de declínio da hegemonia da classe 

dominante é constante e exige, para sua manutenção, contínuas reformulações da 

ideologia. 

 

A título de exemplo, o espaço urbano; “segundo Lefebvre, este tem sido um 

campo fundamental para a sobrevivência do capitalismo” (SOJA, 1980, p. 214). 

Assim sendo, não é surpresa que uma categoria excepcionalmente importante de 

espaço – o urbano – seja privilegiada na produção de ideologias. “Space is political 

and ideological. It is a product literally filled with ideologies”. [O espaço é político e 

ideológico. Ele é um produto literalmente repleto de ideologias]. (SOJA, apud, p. 

210, tradução minha). Isso é o que vem ocorrendo há muitas décadas no Brasil, 

durante as quais o planejamento urbano tem sido usado como ideologia, inclusive 

através de contínuas transformações de sua aparência (nomes, formas, conteúdos).  

 
                                                 
1  “[...] uma vez mais a disputa do campo semântico apresenta-se como uma arena política e hegemonia 
ideológica que não se pode desconhecer”. (OLIVEIRA, 2000, p. 05). 
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Dentro da área de planejamento urbano, a crise urbana é comumente 
invocada no sentido de se elaborar um plano ou efetuar um conjunto de 
ações que lhe dêem fim e restabeleçam a ordem. A irracionalidade do 
urbano é oposta à racionalidade dos planos urbanísticos, que nomeiam os 
pontos de desordem na tentativa de equacioná-los. Mais que isso, é 
empreendida uma tentativa de conhecer ‘objetivamente’ o espaço urbano, 
isto é, dominá-lo inteiramente pelas operações do intelecto, tentando dizer 
tudo o que o espaço urbano é ou deve ser. Todos os planos tentam fazer 
crer que estão capacitados a resolver os problemas urbanos que nomeiam. 
Em geral, elaboram uma listagem desses problemas que vão fazer parte do 
diagnóstico da situação da cidade. O porquê de se levantarem problemas 
que não são passíveis de solução com esses planos e o porquê da própria 
existência de uma política de planejamento, que determina uma gestão 
específica do consumo coletivo, podem ser respondidos pelo conteúdo 
ideológico de cada ação de planejamento. Ao nomear os problemas, que 
são conseqüências de outros, está sendo cumprida a tarefa ideológica de 
escamotear os problemas originais. Ao se opor um plano ‘racional’ a uma 
desordem espacial é dada, aparentemente, a solução para o espaço 
urbano. (REZENDE, 1982, p. 30).  

 

Nos anos 60 foram produzidos alguns superplanos, fortemente detalhados, 

contendo diretrizes e recomendações para diversos níveis de governo. Tomando por 

exemplo o plano para a cidade do Rio de Janeiro, o qual foi elaborado por um 

escritório grego liderado pelo urbanista Dioxiadis, tendo sido redigido no idioma 

inglês e impresso em Atenas, foi entregue ao governador, que o engavetou. Com 

relação ao Plano Urbanístico Básico de São Paulo – PUB (1969), este foi elaborado 

por um consórcio de escritórios brasileiros e norte-americanos. Segundo Villaça 

(1999), suas 3.500 páginas foram do consórcio diretamente para as gavetas da 

Secretaria Municipal de Planejamento, onde permaneceram, também, 

“engavetadas”. Daí... PLANOS DISCURSOS!   

 

Como sempre é destacado, foi durante o regime militar que a atividade de 

planejamento urbano surgiu como centro da política nacional. As diretrizes foram 

dadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), prevista no II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), elaborado para o governo do General 

Ernesto Geisel, em 1973.  Dois órgãos federais foram encarregados da 

implementação dessa proposta: a Secretaria de Articulação entre Estados e 

Municípios (SAREM) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). A 

primeira controlava o Fundo de Participação dos Municípios e o segundo o Fundo de 

Financiamento ao Planejamento. Posteriormente foi criada a Comissão Nacional de 

Política Urbana (CNPU) que controlou o Fundo Nacional Desenvolvimento Urbano 

(FNDU) e o Fundo Nacional de Transporte Urbano (FNTU), transferido em seguida 
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para a abrangência da Empresa Brasileira de Transporte Urbano (EBTU). Segundo 

Maria Adélia de Souza (1999, p. 18), “O Brasil tinha um sistema e diretrizes de 

planejamento que vigoraram até os anos 80”.   

Uma quantidade inédita de Planos Diretores, Planos de Desenvolvimento 

Urbanos, Planos Regionais, entre outros, foi elaborada no período. Escritórios 

técnicos de consultoria e planejamento se multiplicaram. Álibi ou convicção 

positivista, o planejamento foi tomado como solução para o “caos urbano” e o 

“crescimento descontrolado”. Essas idéias dissimulavam os conflitos e os reais 

motores desse “caos”. “A maior parte desses planos foi elaborada por especialistas 

pouco engajados na realidade sócio-cultural local. A população não foi ouvida e, 

freqüentemente, nem mesmo os técnicos municipais”. (VILLAÇA, 1999, p. 203). 
 

O prestígio do planejamento urbano, nos anos 70, acarretou a proliferação 

de órgãos públicos municipais de planejamento e as escolas de arquitetura viram 

aumentar seus cursos2 ou disciplinas da matéria, já que o mercado de trabalho 

oferecia oportunidade de emprego na área. Sua eficácia, entretanto, na visão de 

Villaça (1999, p. 205), fundamentalmente ideológica ou de aplicação restrita.  
 

Durante esses períodos, o tema do planejamento urbano no Brasil alimentou 

muitas e diferentes atividades intelectuais: teses, dissertações, congressos, 

reuniões, cursos, e seminários. O acervo bibliográfico que pode ser encontrado na 

biblioteca do Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal (CEPAM) 

da Fundação Prefeito Faria Lima, em São Paulo, é testemunha dessa produção 

técnica e intelectual.  
 

As bibliotecas do Curso de Pós-Graduação da FAU/USP e do IPPUR/UFRJ 

são provas cabais do quanto esse tema ocupou a academia nas décadas de 1970 e 

1980.3   

 

                                                 
2 O Mestrado em Desenvolvimento Urbano (MDU), da Universidade Federal de Pernambuco, foi criado em 
1975.  
3 Entre 1954 e 1964 o Movimento Economia e Humanismo, internacionalmente liderado pelo padre francês 
Louis-Joseph Lebret, foi responsável pela elaboração de estudos e planos municipais e regionais em diversas 
cidades brasileiras, reunindo uma preocupação humanista/pedagógica a um conteúdo técnico e científico. Nesse 
mesmo período outras propostas com caráter social e emancipador foram desenvolvidas pelo IAB  nacional e por 
governos de esquerda, como foi o caso do governo de Miguel Arraes, em Pernambuco, em 1962. A herança 
dessas práticas, não logrou interferir no rumo tecnocrático tomado pelo planejamento  urbano no regime militar. 
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No discurso de Maricato... 
 

[...] foi exatamente durante a implementação do primeiro e único sistema 
nacional de planejamento urbano e municipal, e do crescimento da 
produção acadêmica sobre os assuntos que as grandes cidades brasileiras 
mais cresceram... fora da lei. (MARICATO, 2000, p. 140). 

 

Apesar da história comprovar a falta de prestígio, durante décadas, com 

relação aos Planos Diretores Municipais, esse tema retornou em grande estilo no 

texto da Constituição de 1988, que estabeleceu a obrigatoriedade de sua execução 

em todas as cidades com mais de 20.000 habitantes, restabelecendo seu prestígio e 

fortalecendo a idéia, muito comum na imprensa, de que nossas cidades são caóticas 

porque não tem planejamento urbano, o que não é verdade. Especialmente nos 

anos 1970, a produção de Planos Municipais foi muito significativa.4 
 

O Planejamento por Unidades Político-Administrativo, (Municípios, Estados, 

etc.) distingui-se do Planejamento por Unidades Regionais (Nordeste, Vale do São 

Francisco, etc.), vez que o primeiro se detém, forçosamente no limite das fronteiras 

político-territoriais, enquanto o segundo não. Nesse sentido pode-se dizer, por 

exemplo, que o SERFHAU pretendeu estimular o planejamento urbano no Brasil, 

pois, quis estimular os planos individuais de cada cidade.   

[...] sua atuação insere-se, se não na prática (já que a maioria dos planos 
não saiu do papel), pelo menos nas idéias referentes a planejamento 
urbano. O mesmo, entretanto, não pode ser dito com relação ao Plano 
Nacional de Saneamento (PLANASA) ou atuação do Banco Nacional de 
Habitação (BNH), embora tivessem tido enorme impacto sobre o espaço 
das cidades brasileiras, as ações do PLANASA e do BNH não tinham estes 
objetivos. Não tinham por meta a organização do espaço urbano e não 
foram formuladas e/ou aplicadas para cada cidade individualmente. Tais 
ações – embora tenham afetado os espaços em nossa cidade – não são 
enquadradas aqui, no âmbito que chamamos de planejamento urbano. 
(VILLAÇA, 1999, p. 172). 

 

Várias cidades nordestinas (Recife, Salvador e, inclusive, Campina Grande), 

com seus antigos Planos Diretores, Conselhos ou Comissões Municipais de 

Desenvolvimento, anteciparam-se ao planejamento regional, nascido no Nordeste 

com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 

1959. 

                                                 
4 A desmoralização dos planos urbanísticos pôde ser constatada na Emenda Constitucional de Iniciativa Popular 
de Reforma Urbana. Promovida por seis entidades de categorias profissionais ou de movimentos populares, a 
emenda, assinada por 130.000 eleitores de todo o Brasil, não incorporou a proposta da obrigatoriedade do Plano 
Municipal. Ela foi mais objetiva definindo instrumentos urbanísticos de controle fundiário e de participação 
democrática na gestão urbana. Ermínia Maricato na época foi eleita para defender a emenda de Reforma Urbana 
junto a Assembléia Nacional Constituinte, em 1988. 
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A partir da Constituição de 1967 e através do Decreto-Lei nº 200/67, planos, 

programas e projetos tornaram-se abrangentes em todas as esferas administrativas 

(federal, estadual e municipal), passando sua compatibilização a ser obrigatória nos 

diversos níveis político-administrativos, assim como macro e micro-regionais, 

incluindo as empresas privadas, mistas ou públicas, incumbidas por leis especiais de 

atividades de planejamento. Registre-se que em 1967, após a reformulação ocorrida 

no SERFHAU, o Brasil passou a contar pela primeira vez, com um órgão nacional 

encarregado de promover e coordenar a elaboração de planos locais.5 

           

É nesse contexto que se insere o objeto de análise do presente estudo, 

Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) de Campina Grande, observando 

suas repercussões no Plano Urbanístico da cidade na década de 1970, durante a 

administração do prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz. 

 

A primeira experiência de planificação urbana em Campina Grande data de 

1937, na administração do interventor Vergniaud Wanderley, com o Plano Diretor do 

arquiteto Nestor de Figueiredo, de caráter meramente urbanístico (plano estético e 

de engenharia, com abertura de novas ruas e avenidas, correção e alargamento das 

existentes). Seguia a tradição urbanística e higienista e de embelezamento, na 

crença no progresso linear (herança do Positivismo) no discurso nacional “getulista” 

dentro do Modelo Nacional Desenvolvimentista inaugurado no Brasil nos anos 30. 
 

“Até mesmo nas décadas de 1930 e 1940, ainda é possível ver a 

implantação de planos de embelezamento, acompanhados da preocupação com a 

infra-estrutura urbana, em especial, circulação e saneamento”. (MARICATO, 2002, 

p.137).  

Como lembra Villaça, (1999, p.193) “foi sob a égide do embelezamento que 

nasceu o planejamento urbano brasileiro”.            

Depois dessa experiência, Campina Grande voltou a crescer 

desordenadamente, sem Plano, e não dispondo de uma legislação adequada a 

cidade passou a crescer ao sabor da especulação imobiliária. 

                                                 
5 PEREIRA, Rubens M. Bases conceituais e metodológicas para o planejamento local no Brasil. Brasília: 
1970 p. 113 
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A partir da década de 1930, o Brasil adotou o Modelo de Desenvolvimento 

Urbano-Industrial que teve como marcos: a industrialização, a migração campo-

cidade e as disparidades regionais, Nordeste/Sudeste; substituindo o Modelo de 

Desenvolvimento Agrário-Exportador utilizado até então. 

 
 A partir da década  de 1950, afirma-se a segunda fase do processo de 
industrialização - produção de bens de consumo duráveis – como setor mais 
dinâmico da economia brasileira. A implantação da indústria automobilística 
representa o passo mais importante dessa fase, seguido da industria de 
eletrodomésticos e eletroeletrônica. A implantação exigiu a ampliação e o 
aperfeiçoamento da infra-estrutura, principalmente da energia, para 
aumentar a capacidade de produção e dos transportes, para colocar os 
produtos nos centros de consumo, e a matéria-prima nos centros 
produtores. (BRUM, 1987, p. 55)   

 

As influências desse novo Modelo sobre a esfera institucional, na cidade de 

Campina Grande, se fizeram sentir através da criação, nos anos 50, da Comissão 

Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMUDE), que tentou reunir as 

iniciativas públicas e privadas e articular elementos econômicos, sociais e políticos 

para desenvolver o núcleo urbano municipal, tendo elaborado planos de extensão da 

energia de Paulo Afonso a Campina Grande, o que foi efetivado em 1956. 

 

Quando o processo urbano-industrial, em 1960, assumiu maior importância 
no desenvolvimento econômico do país, alterou-se o quadro organizacional 
do espaço polarizado por Campina Grande. Isto porque se adotou uma 
nova política econômica no país em favor do Centro-Sul, passando o 
Nordeste a integrar-se na nova divisão inter-regional do trabalho, região em 
que está inserida. Este processo exigiu a implantação de uma infra-
estrutura representada pela modernização dos sistemas de transporte, 
comunicação e ensino. (BRAGA, 2000, p.184). 
 

 
No período entre 1960/62 ocorreu uma nova tentativa de reorganização da 

cidade, desta feita tentando-se elaborar um Plano Diretor Físico de Campina 

Grande. A iniciativa teve o empenho e dedicação do engenheiro Austro de França 

Costa, então diretor do Departamento de Planejamento Urbano, professor da Escola 

Politécnica de Campina Grande. Foi contratada, pelo prefeito Severino Bezerra 

Cabral, uma equipe da qual faziam parte o arquiteto Vit Olaf Prochinik, os urbanistas, 

Hélio Modesto e Adina Meira e os sociólogos José Arthur e Carlos Medina. Por 

motivos que não competem em nosso presente trabalho, os estudos para o referido 

Plano Diretor Físico foram interrompidos, mesmo estando incompletos, vez que o 

contrato com a equipe cessou de existir, a equipe chegou a elaborar o diagnóstico; 
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do qual apenas foi encontrado o mapeamento, em cópia heliográfica, pelos técnicos 

do SERPHAU e COMDECA, quando da elaboração do PDLI em Campina Grande 

em 1970. 

Em 1964 com o movimento militar que se instalou no país, um regime 
extremamente autoritário. O conteúdo político do planejamento desviou-se 
de demandas imediatamente populares, para metas de longo prazo. Foram 
produzidos alguns planos, fortemente detalhados, contendo diretrizes e 
recomendações para diversos níveis de governo. Irônico como possa 
parecer, havia um certo grau de “continuidade” entre os ideais do Plano 
Trienal (1963/1965) e aqueles expressos pela ordem autoritária: 
modernização do aparelho público, centralização do processo de decisões, 
regionalização dos programas de desenvolvimento. (SCHMIDT, 1983, 
p.101).  

 

Em relação ao planejamento urbano, o primeiro governo instalado pelo golpe 

de 64, formulou um pacote de medidas: intervenção do Estado no urbano; 

estruturação do padrão de regulação estatal; criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), como também, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

Planejamento Nacional de Saneamento (PLANASA); e a implementação de um 

planejamento autoritário. Em Campina Grande, o então prefeito Williams Arruda 

seguindo tais diretrizes, criou a Companhia de Industrialização de Campina Grande 

(CINGRA), que se destinou a fomentar o desenvolvimento econômico e assessorar o 

Governo Municipal, na elaboração de vários projetos setoriais, entre os quais: a 

Companhia de Eletricidade da Borborema (CELB), a Telecomunicações de Campina 

Grande S/A (TELINGRA), Universidade Regional do Nordeste (URNe) e Fertilizantes 

de Campina Grande S/A (FERTINGRA). Este último aprovado pela Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), não chegou a ser implantado, devido à 

nova política econômica dos governos militares.    

 

Até 1965, a cidade de Campina Grande se destacava entre as cidades 

contempladas com aprovação de projetos pela SUDENE, como por exemplo, 

projetos de implantação ou ampliação de fábricas. Dentre os Estados do Nordeste, 

Campina Grande ocupava o 4° lugar, logo em seguida de Recife, Salvador e 

Fortaleza6. 

 

Em 1970, a CINGRA foi transformada em Conselho de Desenvolvimento de 

Campina Grande (CONDECA), que cria o Fundo de Desenvolvimento de Campina 

                                                 
6 SUDENE. Projetos Industriais aprovados pela SUDENE – 1960 a 1970. Recife, 1973, Biblioteca Central. 
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Grande (FUNDEC). Num jogo político-ideológico sob a orientação do SERPHAU, o 

CONDECA foi transformado numa instituição público-privado, deixando de ser 

apenas uma entidade governamental para ser uma companhia de economia mista, 

denominada Companhia Pró Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA). 

 

Nesse mesmo ano, durante a administração do interventor Luiz Motta Filho, 

é implantado em Campina Grande o PDLI, patrocinado pelo SERFHAU, órgão do 

Ministério do Interior, em conjunto com a COMDECA, tendo como técnico 

responsável o Arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva7. O PDLI era destinado a 

municípios de médio porte, objetivando: a) um diagnóstico; b) um plano de diretrizes 

e desenvolvimento; e c) um plano de ação para o governo municipal, com ênfase 

nos aspectos físico-territoriais e institucionais.  

 

O prefeito recém eleito Evaldo Cavalcanti Cruz, em 1973, deu 

prosseguimento aos trabalhos de elaboração do PDLI em Campina Grande. A 

COMDECA, por iniciativa do Arquiteto Renato Azevedo formou uma equipe com 

especialistas em diversas áreas de conhecimento: economistas, sociólogos, 

arquitetos, administradores, advogados e paisagistas. Os trabalhos, constando de 

Pesquisas, Diagnósticos e Plano Preliminar de Desenvolvimento, abrangendo 

informações estatísticas, foram concluídos em meados de 1973.   

 

Apesar de denominar-se “Plano Local”, na realidade o PDLI estendeu suas 

observações e estudos ao “Compartimento da Borborema”, Unidade Regional que 

reunia 56 Municípios, inclusive Campina Grande, do Estado da Paraíba; visando o 

desenvolvimento do Compartimento propôs a criação de um organismo 

multimunicipal de planejamento e programação. Dentro destas mesmas diretrizes, 

cada cidade necessitava de planos e programas de ações em sua estrutura com a 

finalidade de utilização de estudos, formulação de planos e operacionalização de 

metas, assegurando à Administração Municipal o máximo de dinamismo e base 

empírica na realização de atividades específicas do governo. 

                                                 
7 Arquiteto Renato Azevedo nasceu em 1943, em Campina Grande/PB e faleceu em Recife/PE, em 04/06/1997. 
Formou-se em Arquitetura em 1968, pela UFPE. Dedicou-se intensamente ao Planejamento Urbano, sobretudo 
em Campina Grande, de onde nunca se afastou totalmente. Foi autor de vários projetos para essa cidade: Canal 
do Prado, Parque Evaldo Cruz, Shopping Campina Grande (Largo do Açude Novo), Avenidas Canal e Manoel 
Tavares, Parque da Criança, entre outros. Ver Jornal da Paraíba, 5/6/1977. 
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Seguindo às diretrizes e observâncias do PDLI, o Prefeito Evaldo Cruz, 

apresentou em 1974 seu PLANO TRIENAL DE AÇÃO – 1974/1976, na data em que 

o Golpe Militar de 1964 completava o primeiro decênio, integrava-se em definitivo no 

amplo movimento de planificação administrativa institucionalizada no Brasil com a 

Constituição Federal de 1967 e o Decreto-Lei Federal 200/67 (anteriormente 

citados). Instrumento, sobretudo, de programação financeira, mas sua efetiva 

aplicação dependeria de ajuda intergovernamental através dos mecanismos da 

política de “cooperação federativa”, comandada pelo Governo Federal e da 

conjuntura influenciada pela inflação e pela política monetária ao longo do período 

programado.  

         

É nesse cenário que delimitamos nosso objeto de estudo: a análise do PDLI 

- Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande, observando suas 

repercussões na concepção e práxis no Plano Urbanístico do município, na década 

de 1970, durante a administração do prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz.  

 

Verificamos que em termos de produção historiográfica paraibana, nosso 

estudo e nossos questionamentos sobre as concepções e práxis do Plano 

Urbanístico de Campina Grande na década de 70, são inéditos. Contudo o 

ineditismo não se dá pelo fato de não existir nada escrito sobre a temática, ou pelo 

período recortado; mas porque, de tudo que já foi publicado pouco se consegue ver 

a mais do que a gestão de um prefeito ou governador progressista ou a história 

política “de elites empreendedoras e progressistas”. Os registros de obras 

elaboradas e/ou implantadas na administração de prefeitos, têm em seu cerne 

abordagens comparativas. Em outros estudos expressam o sonho das elites; uma 

história, em certo sentido, a “história dos vencedores”. 

 

No conjunto, entretanto, a descrição segue num movimento ora de 

permanências, ora de rupturas, da história, ainda que não exauridas. Em geral, os 

planos urbanísticos são examinados segundo a sua sucessão de modelos em cada 

governo. Sempre que necessário, no entanto, procuramos integrar os dados e as 

relações, a fim de que os planos urbanísticos se tornem mais compreensivos, ou 

revelem as suas estruturas e tendências. 
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Ainda quanto ao método descritivo queremos esclarecer e chamar atenção, 

para as freqüentes e, muitas vezes extensas citações. Estes são os motivos porque 

adotamos esta metodologia. Em primeiro lugar, os textos citados foram extraídos 

dos documentos, relatórios, livros, artigos, estudos e discursos, etc., diretamente 

relacionados com o tema que se encontra em exame. Sempre que possível 

estaremos utilizando os textos (discursos) produzidos pelas próprias pessoas 

envolvidas na concepção e práxis dos planos urbanísticos. Nos governos militares, 

pós 64, como se verá, as pessoas envolvidas registraram (ou mandaram registrar) 

por escrito as suas intenções e concepções, os seus critérios, as suas decisões. Em 

conseqüência, as citações são principalmente uma maneira de dar continuidade à 

descrição.  

 

Em segundo lugar, o uso freqüente desses textos pareceu-nos a melhor 

maneira de descrever e tentar analisar os conteúdos práticos e ideológicos dos 

discursos dos planos urbanísticos, em especial, os planos em tela.  

 

Em terceiro lugar, essa metodologia permitiu-nos o máximo de 

conhecimento de vários estudos sobre os Planos Nacionais dos governos militares e 

de planos urbanos realizados no País.  

 

Em quarto lugar, por fim, essa era a forma de sermos didáticos. Em síntese, 

não se trata de mera articulação ou montagem de textos, trata-se de organizar e 

realizar a descrição utilizando todas as fontes disponíveis, e estudos 

consubstanciados, buscando construir um novo conhecimento. 

  

O tema aqui proposto se harmoniza no campo de ação do PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO DA UFPE, no Eixo Temático 

PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA e na linha de Pesquisa GESTÃO URBANA. 

 

Ademais, estou cônscia das inconveniências da escolha de um período do 

qual a poeira da história não começou sequer a baixar. Outra dificuldade que se 

apresenta no estudo dos planos urbanos no Brasil, seja em nível nacional, regional 

ou local, comumente, o discurso e a prática se mesclam de tal forma que é difícil 
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separá-los, e por fim, é que, o modelo de plano urbano que foi concebido no Brasil, 

pós 64, não existiu no passado nem existe no presente. Entretanto, e pesados todos 

os riscos, a opção por este tema – PDLI de Campina Grande na década de 1970 - 

responde a uma convicção moral: o compromisso de contribuir no trabalho coletivo, 

sobre as cidades paraibanas, especialmente a cidade de Campina Grande, que vem 

sendo desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), desde 1990. 

 

A descrição é construída de tal forma que cada capítulo, contém suas 

próprias intenções, vale dizer, que cada capítulo mantém uma relativa autonomia, 

mas só adquire pleno sentido na sua articulação com os demais, refletidos nas 

considerações finais.  

 

A análise do PDLI - Plano de Desenvolvimento Local Integrado da cidade de 

Campina Grande, na década de 1970, realizada neste estudo, é justificada em 

primeiro lugar pelas suas repercussões na concepção e práxis do Plano Urbanístico 

da cidade, durante a administração do prefeito Evaldo Cavalcanti Cruz. Em segundo 

lugar pela importância que vem adquirindo na atualidade a temática dos novos 

modelos de pensar e planejar a cidade. No capítulo que se segue, traça-se uma 

descrição sucinta dos DISCURSOS DOS PLANOS NACIONAIS no que concerne ao modelo 

de planejamento urbano centralizado e integrado concebido após o golpe militar de 

1964 nos governos de Humberto de Alencar Castello Branco, Arthur da Costa e 

Silva, Emílio Garrastazu Médici e seus rebatimentos nos planos urbanísticos das 

cidades brasileiras.  

 

O segundo capítulo consta basicamente de dar conta do cenário onde o 

Plano de Desenvolvimento Local Plano Integrado (PDLI) enquanto modelo, foi 

imposto, havendo a preocupação principal de analisar o padrão da política de 

desenvolvimento da cidade com a criação da SUDENE, sua crise e esgotamento no 

período pós 64. Ainda como parte do mesmo capítulo, procurou-se buscar os 

antecedentes à proposta de desenvolvimento da cidade através de seu projeto de 

industrialização na administração de Newton Rique (1963/1964) e Williams Arruda 

(1964/1969), fazendo uma reconstituição dos movimentos do “grupo 

desenvolvimentista” ocorridos no final dos anos cinqüenta e início da década de 

sessenta, bem como desenhando as características do padrão de administração 
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municipal que sucede o golpe militar, até 1972 ao término da administração do 

Interventor Luis Motta Filho. 

 

Em seguida, no terceiro capítulo, desenvolve-se o estudo propriamente dito 

da concepção e elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) da 

cidade de Campina Grande na administração de Evaldo Cavalcanti Cruz, objeto 

central de interesse deste trabalho. Ao se reconstituir os antecedentes do processo 

que viabiliza a vitória da ARENA 1 em Campina Grande nas eleições de 1972, 

procurou-se analisar mesmo que sumariamente as alianças políticas do governo 

municipal com o conjunto de forças que integram politicamente e ideologicamente o 

governo estadual e federal; a sua participação através de seus órgãos competentes 

na concepção e elaboração do PDLI  e o rebatimento desse modelo no Plano 

Urbanístico da cidade, nos projetos específicos e na própria administração 

municipal.  De acordo com a nossa proposta metodológica, buscou-se recompor a 

concepção e elaboração do modelo do plano urbano da cidade com base na 

participação dos diversos órgãos públicos e privados envolvidos no processo: 

quadros de direção, técnicos, dirigentes de instituições patronais e movimento de 

bairros. Os documentos dos órgãos públicos e particulares favoreceram a 

identificação de concepções heterogêneas que se rebateram na forma de 

participação adotada. Em vista disso, foi realizada, a partir de uma leitura do 

discurso, a recomposição do principal posicionamento político-ideológico adotado 

pela administração. Selecionaram-se, pela importância conceptiva e pela 

característica de inovação que tiveram, os aspectos de educação, urbanização e 

saneamento. 

 

A fim de conhecer as características específicas da organização de trabalho 

adotado na elaboração do referido Plano, o perfil dos órgãos envolvidos, bem como 

a avaliação dos mesmos sobre os seus resultados, realizou-se uma pesquisa junto à 

imprensa local, instituições municipal e federal e procedeu-se a entrevistas com 

membros da equipe que participou da elaboração do Plano. Contou-se, além disso, 

com a revisão completa da documentação particular da família Cruz, a partir da qual 

foi composto um banco de informações relativas ao processo, o que permitiu a 

reconstituição o mais aproximada possível do Plano estudado.  
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Finalmente, buscou-se apontar as concepções e perspectivas dos novos 

modelos de planos urbanos a nível local, num quadro onde predominaram as 

disputas pelo poder e os interesses individuais, onde estavam presentes na cena 

política e administrativa campinense que acompanharam os dois modelos 

alternativos: de um lado o plano discurso de uma administração conservadora e de 

outro um plano democrático de uma administração participativa. Posta esta 

circunstância, procurou-se indagar sobre as lições deixadas pela experiência de 

adoção a nível local de um modelo de plano urbano integrado e centralizado e em 

que medida elas contribuíram para as mudanças de pensar e planejar a cidade 

visando o desenvolvimento de Campina Grande.  

 

Este estudo não esgota a lacuna existente, deixando em aberto um amplo 

espaço no campo da pesquisa acadêmica, para novas concepções críticas das 

experiências de pensar, planejar e administrar a cidade. Constituem-se campos 

férteis de investigação o estudo sobre os discursos e os novos modelos de planos 

urbanos que assumem as administrações municipais mais recentes na década de 

2000. A construção de referências mais sólidas sobre os novos planos urbanos, a 

nível local, permitiria indicar novas iniciativas com vistas a ampliar a participação 

popular na concepção e elaboração dos planos urbanos e da administração 

democrática, direcionada ao bem estar de toda comunidade. 
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1. O DISCURSO DOS PLANOS  E OS PLANOS  DISCURSOS 

 

 
Pode-se considerar, em termos gerais que planificação urbana no Brasil 

começou a acumular uma experiência válida somente a partir dos últimos anos da 

década de 508.  

A partir da década de 1950 desenvolve-se no Brasil um discurso que passa 
a pregar a necessidade de integração entre os vários objetivos (e ações 
para atingi-los) dos planos urbanos. Esse discurso passou a centrar-se (mas 
não necessariamente a se restringir) na figura do plano diretor e a receber, 
na década de 1960, o nome de planejamento urbano ou planejamento 
urbano (ou local) integrado. A consciência da necessidade de integração na 
verdade pode ser detectada desde o início do século passado e passou a 
ser o denominador comum desse modelo de planejamento (Planejamento 
urbano stricto sensu, ou seja, a corrente que teve como eixo as atividades e 
discursos que vieram a desembocar nos atuais planos diretores). Isso não 
quer dizer que a integração tenha sido conseguida; pelo contrário, na quase 
totalidade dos casos não foi além do discurso. (VILLAÇA, 1999, p. 17). 

          

Destarte que, até a década de 50, registram-se duas experiências valiosas e 

de impacto para o planejamento urbano do Brasil.  

 
Uma delas, as investigações, estudos e planos para as várias cidades (São 
Paulo, Ourinhos, Recife, Belo Horizonte, entre outras) que é realizada pela 
Sociedade de Análise Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos 
Sociais (SAGMACS), grupo local do movimento francês (Movimento 
Economia e Humanismo) criado e dirigido pelo Padre Lebret9, que introduz 
novas técnicas de investigação e análise. A segunda experiência, derivada 
da anterior, ocorre dentro do Centro de Pesquisa e Estudo Urbanísticos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Aí, um grupo formado 
por arquitetos e engenheiros apoiando-se nas técnicas da SAGMACS: a 
aplicação da doutrina do ‘aménagement du territoire’, (organização e 
aproveitamento do território), e nas escolas inglesas e norte-americanas de 
planejamento urbano, desenvolveu novos conceitos para a participação da 
comunidade na implantação dos mesmos.10  

 

Entretanto, a concepção do planejamento urbano brasileiro era, até então, 

predominantemente físico-territorial, o contrato da SAGMACS, em 1956, com a 

prefeitura de São Paulo, serve de exemplo, a SAGMACS desenvolveu um estudo 

                                                 
8 Veja-se Rubens de Mattos Pereira, Bases conceituais e metodológicas para o planejamento local no Brasil, 
1970. 
9 Louis-Joseph Lebret nasceu na Bretanha, em 26 de junho de 1897. Em 1941, fundou o Movimento Economia e 
Humanismo e, em 1942, foi lançada a revista desse movimento. Desde 1946, passam a ser organizados os grupos 
locais de Economia e Humanismo em diversas regiões da França, da América Latina e em outros países da 
África, Ásia e Oriente Médio. Estes grupos funcionavam como retransmissores da ação  pelo desenvolvimento 
harmonioso. (PONTUAL, 2001, p. 154) 
10 Ministério do Interior. Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU. Anais do Seminário de 
Desenvolvimento Urbano e Local. Brasília: 1971, p. 51-52.  
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abrangente da metrópole paulista, incluindo os aspectos sociais, mas não aceitou o 

encargo de desenvolver um plano para a cidade, sem a participação da comunidade, 

SAGMACS entregou apenas o diagnóstico, trabalho de caráter analítico e 

exploratório, reunindo uma grande massa de informações.  

                

A conjunção das diversas áreas do planejamento urbano (habitação, 

saneamento, transporte, infra-estrutura, meio-ambiente, saúde e educação...) que 

fundamentaram o planejamento integrado, iniciou-se posteriormente, nos trabalhos 

realizados em 1960 sobre as cidades de São José dos Campos/SP e  Recife/PE.  

 

Apesar de uma certa familiaridade no país com o planejamento físico, 
inclusive em suas mais importantes conquistas, isto é, através da 
construção de cidades novas, a principal fonte de demanda da política 
urbana foi o programa de habitação. Brasília, para citarmos o mais 
interessante exemplo de planejamento físico via construção de novas 
cidades no Brasil, foi certamente objeto de grande atenção pública. Ainda 
assim, constituiu um exemplo isolado, e para muitos, não recomendável de 
política urbana. Com limitadas funções como cidade, e papel bastante 
singular, mal podia servir de catalisadora, de modelo, ou, ainda de ‘teste’ de 
uma política urbana global. De fato, acreditamos que seu impacto na 
reivindicação de uma política de desenvolvimento urbano, como modelo de 
planejamento, tenha sido reduzido. (CINTRA, 1978, p.18). 

 

No entanto, apesar da visão de integração que continha a criação da nova 

Capital, não havia ainda uma “consciência” clara da necessidade de um 

planejamento territorial em nível nacional, regional e local, por parte do Governo 

Federal. Foram, porém, os “problemas habitacionais” que instigaram mais 

diretamente e com maior persistência, ao longo do tempo, a preocupação com os 

problemas urbanos. A habitação para as classes média e baixa passou a integrar a 

agenda das decisões do setor público desde a chamada “República Populista”, 

como se sabe, a reforma urbana (grifo meu) no Brasil tem sido sistematicamente 

substituída por políticas urbanas explícitas; muitas dessas, seguramente as de 

habitação e transporte urbano, surgiram com nítidos intentos de manipulação 

ideológica. “A escolha de um 1° de maio, em 1946, para a promulg ação do Decreto-

Lei 9.218, que criou a ‘Fundação da Casa Popular’ é, por si só, reveladora do 

alcance político que se pretendeu dar a tal iniciativa”. (SCHMIDT, 1983, p.26). 

          

Durante as décadas de 50 e 60, as grandes cidades para onde se dirigiam 

os migrantes caracterizavam-se pela falta de infra-estrutura e de lotes bem 
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localizados em relação aos empregos e equipamentos. Faltavam também aos 

migrantes, segundo o discurso oficial da época, as qualificações necessárias para 

sua integração ao meio urbano. “Os migrantes, portanto seriam marginais em 

potencial, portadores que eram de uma cultura que não os credenciava à vida 

urbana e industrial”. (AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p. 44). Cabia ao Estado 

recuperá-los para a civilização através de programas sociais, entre os quais se 

destacava o habitacional. 

    

Foi neste contexto que Jânio Quadros propôs o seu Plano de Assistência 

Habitacional (grifo meu) que, ao lado dos objetivos sociais, continha razões políticas-

ideológicas visando à sobrevivência do regime democrático, que, supostamente 

ameaçado pela agitação política, encontrava terreno propício nas condições de vida 

da população pobre e no clima da época, com a atuação das ligas camponesas e a 

mobilização operária. O Plano destacava o efeito multiplicador dos investimentos 

públicos no setor habitacional. Mais uma vez, o Estado, utilizou-se de suas políticas 

urbanas, principalmente na área habitacional, como peça ideológica dentro do jogo 

político do populismo, procurando legitimar-se junto aos segmentos médios e baixos 

da população, dentro de um discurso que enfatizava o seu papel intervencionista. 

      

Apesar desse discurso do governo, os movimentos sociais reivindicatórios 

cresciam e se organizavam, já não só se reivindicava um planejamento mais 

abrangente, mas, também, reformas institucionais de longo alcance. Diante disto, 

ampliou-se a visão até então parcial dos problemas urbanos. A partir da percepção 

inicial da escassez de moradias de baixo custo, disponível para as classes média e 

baixa, passou-se a levar em conta outros aspectos, agora não mais principal ou 

exclusivamente os mais imediatos e evidentes, como até então havia sido o caso, 

mas, de preferência, os que a ideologia levava a apontar.    

        

Por outro lado não podemos deixar de destacar a participação nesse período 

dos partidos de esquerda, que tinham grande influência sobre as associações 

profissionais e de classe, como: Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), etc. O pensamento sobre o URBANISMO emancipador e social, esteve 

presente em todos os movimentos urbanos.  
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Em 1963, um Seminário bastante significativo foi realizado no Hotel 

Quitandinha. Dentre as suas conclusões, a mais importante foi à proposta da 

“reforma urbana”, a ser executada por uma superintendência federal.  

 
Tal reforma constituía, também um dos focos do Plano Trienal do Governo 
Goulart, de autoria de Celso Furtado, então Ministro do Planejamento. Os 
problemas habitacionais eram focalizados, porém como a parte visível do 
iceberg. Tinham eles raízes mais profundas e sua solução exigiria ações 
combinadas em várias frentes de reforma. (CINTRA, 1973, p.189). 

 

Nesse mesmo ano, no auge das campanhas pelas “Reformas de Base”, o 

governo muda o discurso e encaminha sua Mensagem ao Congresso Nacional na 

qual aborda, em dois trechos, a questão habitacional brasileira em sua verdadeira 

dimensão, a do desenvolvimento urbano. Como medida inicial da reforma urbana o 

presidente João Goulart, através do Legislativo, propôs a criação da 

Superintendência da Política Urbana (SUPURB) e, mais adiante, através do Decreto-

Lei de 2/4/64, o Conselho Nacional de Política Urbana (COPURB). De fato, no 

discurso do presidente João Goulart o problema habitacional foi o ponto de partida 

para a questão da reforma urbana.  

 

Como regra geral de um jogo, mais uma vez, o Estado através de suas 

políticas urbanas, principalmente na área habitacional, dadas às notórias 

características de instrumentalidade do jogo político do populismo, procurou 

legitimar-se junto aos segmentos médios e baixos da população, dentro de uma 

retórica que ressaltava o seu papel intervencionista, substituindo o Plano (Discurso) 

por uma política habitacional. Exatamente como no período pós-64. 

 

Não obstante, esta primeira exposição, mesmo que sumariamente, constituiu 

a base inicial do conhecimento e conscientização do planejamento urbano do país, o 

objeto de estudo do presente trabalho – PDLI de Campina Grande em 1970 – é 

parte constituinte dos modelos de planejamento urbano explícitos nos documentos 

dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social do Brasil após o Golpe 

Militar de 1964. 
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Entretanto, vale esclarecer que os planos nacionais não surgiram no Brasil 

após o golpe militar de 64, desde o final da década de 50 instituiu-se no país uma 

tradição de cada governo apresentar um programa de ação; tivemos: no período de 

Juscelino Kubitschek, o Plano de Metas; o Plano Trienal no governo João Goulart; o 

Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) na presidência de Castello Branco; e 

o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) com Costa e Silva. 
 

 

A chamada Era dos PND’s (que envolve o I, II e III PND dos governos 

militares e o I PND da Nova República) teve sua justificativa formal nos Atos 

Complementares n. 43 e n. 76, de 1969, os quais estabeleceram que cada novo 

governo deveria propor, no seu primeiro ano de gestão, um plano de 

desenvolvimento válido para os anos subseqüentes do seu governo e para o 

primeiro ano de seu sucessor.  

  

Em setembro de 1970, o governo do general Emílio Garrastazu Médici 

preparou um documento intitulado: Metas e Bases para a Ação do Governo que, em 

dezembro de 1971, foi completado efetivamente pelo I Plano Nacional de 

Desenvolvimento, adaptando-se assim ao cumprimento, pela primeira vez, da tarefa 

imposta pela legislação. Em síntese, a nossa análise descritiva privilegia apenas os 

Planos PAEG, PED e o I PND, contemplando assim o período em estudo. 

 

 

 

1.1 Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) –1964 /1966 

 
Em abril de 1964, chega ao poder o primeiro Presidente da República, após 

o golpe militar de 31 de março de 1964, o general Humberto de Alencar Castello 

Branco, designando o economista Roberto Campos como seu Ministro 

Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica e Octávio Gouveia 

de Bulhões para Ministro da Fazenda. Os ministros elaboraram um plano de três 

anos (1964/1966) o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) que foi enviado 

para o Congresso Nacional em 13 de agosto de 1964. Embora originalmente 

pretendesse cumprir o resto do mandato interrompido de João Goulart, até janeiro 

de 1966, em 22 de julho de 1964, uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, o 
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Congresso Nacional prorrogou o mandato de Castello Branco até 15 de março de 

1967.  

O Governo Castello Branco pôs em prática boa parte do programa de 
reformas de base debatido nos anos 1962-64. Não há dúvida de que o 
sentido dado às reformas não foi aquele dos debates realizados naqueles 
anos. A “reforma urbana” foi substituída pelo programa habitacional, por 
meio do qual se procurou fazer face à carência de habitações nas cidades e 
à urgência de criar-se uma “frente de trabalho”. De qualquer modo, vista em 
conjunto, a política econômica planificada do Governo Castello Branco 
modificou bastante as condições de funcionamento da economia brasileira, 
como subsistema do capitalismo mundial. (IANNI, 1986, p.236).   

 
O grande corte diferenciador do planejamento no Brasil teria que ser, 

portanto, como foi, político. Implicou numa reorganização do sistema de Poder, que 

atingiu desde algumas de suas bases até ao modo de sua institucionalização. 

 
Com efeito, o PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), ‘enquanto 
plano em si’, não difere fundamentalmente do Plano Trienal. Mas a política 
do Governo que o adotou e suas bases de poder são, obviamente, bem 
distintas. Por um lado, quebrou-se a “política de massas” e a preocupação 
com a participação popular no jogo político, como fator de acrescentamento 
do Poder dos grupos hegemônicos, deixou de existir. Por outro lado, novos 
atores sociais passaram a operar no sistema político. Na expressão de um 
analista americano: Os militares se tornaram participantes permanentes, 
com tempo integral, durante os últimos dois anos. O significado do PAEG é 
precisamente o programa da Revolução. Esta é justificada devido à 
importância do programa econômico do regime. O papel do planejamento foi 
invertido. Isto é, o planejamento foi outrora um dos instrumentos políticos da 
administração, por mais sinceros que os próprios planejadores, como 
técnicos, possam ter sido. Sob a Revolução, a atividade política do regime 
foi voltada a serviço do plano. (CARDOSO, 2001, p.180-181).     

      

A política econômica ajustou-se a uma nova estratégia econômica, 

direcionada a promover uma fase de intensa acumulação monopolista, que começou 

por um programa de “estabilização econômica”, visando conter a inflação, através de 

violento e prolongado arrocho salarial e a repressão do movimento sindical, as duas 

pré-condições da “segurança” social e política estabelecida para atrair os 

investimentos de capital estrangeiro, nessas bases, ocorreu uma reativação da 

demanda, apoiada na despesa pública e nos incentivos ao capital privado. O novo 

modelo de crescimento econômico acelerou a concentração e a centralização de 

capitais, sob a égide do capital financeiro, internacionalizado e monopolista11. 

        

                                                 
11 Ver entre outros: CARDOSO, Fernando Henrique, e FALLETO, E. Dependência e desenvolvimento na 
América Latina . Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1970. FURTADO, Celso.  Não à recessão e ao desemprego. Rio 
de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1983.   
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Essas novas políticas econômicas do PAEG serviram para explorar as 

vantagens do subdesenvolvimento, numa conjuntura internacional favorável, através 

da mobilização de capacidades ociosas, na ampliação do parque industrial e da área 

agrícola. Na criação de infra-estrutura, o Estado desempenhou importantes funções, 

como na sustentação de outras partes do circuito reprodutivo. O Estado brasileiro 

passou a desempenhar um papel decisivo como investidor, como financiador de 

grandes obras, comprador de produtos e serviços e também como regulador de 

relações macroeconômicas, inclusive das principais relações de classe e, 

nomeadamente, através do controle político do mercado de trabalho e também das 

relações fundiárias. 

 

 O Plano de Ação Econômica do Governo, dentro de seu propósito básico 

de estabilização, desenvolvimento e reforma democrática, estabeleceu as linhas 

gerais da política econômica a serem adotadas no País, no período de julho de 1964 

a março de 1967, visando à consecução dos seguintes objetivos: a) acelerar o ritmo 

de desenvolvimento econômico do País, interrompido no biênio 1962-1963; b) 

conter, progressivamente, o processo inflacionário durante 1964 e 1965, objetivando 

um razoável equilíbrio dos preços a partir de 1966; c) atenuar os desníveis 

econômicos setoriais e regionais, e as tensões criadas pelos desequilíbrios  sociais,  

mediante a melhoria das condições de vida;  d) assegurar, pela política de 

investimentos, oportunidades de emprego produtivo à mão-de-obra que 

continuadamente afluía ao mercado de trabalho; e) corrigir a tendência a déficits 

descontrolados da balança de pagamentos, que ameaçavam a continuidade do 

processo do desenvolvimento econômico, pelo estrangulamento periódico da 

capacidade para importar.12          

     

Em relação à questão habitacional, o primeiro governo instalado pelo golpe 

militar de 1964, formulou um pacote de medidas: a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) em agosto de 1964, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU) também em agosto de 1964, sem deixar de citar, que o Executivo 

legislou sobre a lei do inquilinato, a lei das incorporações e os estímulos à 

construção civil. 

                                                 
12 Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica. Plano de Ação Econômica do Governo: 1964-1966 
(Síntese), Documentos EPEA, nº 1, Rio de Janeiro: novembro de 1964,  p. 15.  
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A formulação de critérios pelos órgãos governamentais, na política urbana, 

levou a um estudo mais amplo onde foram identificados dois tipos de problemas 

fundamentais: um relacionado com a formulação de uma classificação e hierarquia 

das áreas urbanas no Brasil e outro, com o impacto que a construção dessas 

habitações causaria nos sistemas urbanos. 

  

Dentro dessa conjuntura, foi criado o BNH. Entre outros objetivos, o BNH 

estimulava a indústria da construção civil, através da implementação de um 

programa habitacional intensivo na confiança de que seus efeitos multiplicadores se 

refletissem positivamente nos outros setores da economia, especialmente naqueles 

diretamente vinculados à construção civil. A função empresarial do Estado, norteada 

pelo lucro estava claramente priorizada, na qual a preocupação social ficava 

reduzida a uma declaração de desejos.  

           

O objetivo de ordem eminentemente política-ideológica do BNH, foi o da 

procura da legitimidade que o novo regime almejava conquistar junto aos setores 

populares, através de um programa de habitação voltado a atender à demanda das 

populações, tornando a aquisição da casa própria acessível às classes menos 

favorecidas. O regime militar procurava mostrar uma imagem de sensibilidade, face 

às necessidades sociais dos amplos setores populares “despertados” para a política 

no início da década de 60.  

 

Nesse sentido, é muito elucidativa a carta endereçada por Sandra 

Cavalcante, em 1964, ao então Presidente da República, Castello Branco, 

propondo-lhe a criação do BNH. 

 
A Revolução vai necessitar agir vigorosamente junto às massas. Elas estão 
órfãs e magoadas, de modo que penso que a solução dos problemas da 
moradia, pelo menos nos grandes centros urbanos, atuará de forma 
amenizadora e balsâmica sobre suas feridas cívicas. (SILVA, 1987, p. 33). 

           

A escolha do problema habitacional como principal objeto de manipulação 

política-ideológica prendeu-se à importância primordial do mesmo para a população 

trabalhadora urbana. Na pesquisa realizada em 1960, no Brasil, por Loyd A. Free, 
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com patrocínio do Institute for International Social Research, sobre as aspirações 

pessoais e as atitudes políticas da população brasileira, a casa própria aparece 

como a principal aspiração das populações urbanas brasileiras. O mesmo estudo 

mostrou também uma elevada correlação estatística entre a propriedade da 

habitação e atitudes políticas conservadoras, o que não deixa de ser uma dedução 

generalizada. 

 

A mesma idéia encontra-se nas declarações do então Ministro Roberto 

Campos: 

A solução do problema da casa própria tem esta particular atração de criar 
um estímulo à poupança que, de outra forma, não existiria e contribui muito 
mais para a estabilidade social que o imóvel de aluguel. O proprietário da 
casa própria pensa duas vezes antes de se meter em arruaças ou depredar 
propriedades alheias e torna-se um aliado da ordem. (SILVA, 1987, p. 34). 

 

Contudo, a “estabilidade social da nação” não foi o único objetivo almejado 

pela política habitacional do novo regime. A Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

promulgou o Plano Nacional de Habitação, criando o Banco Nacional de Habitação 

(BNH), o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), estabelecendo os 

marcos institucionais necessários para priorizar a dimensão econômica da política 

habitacional. Portanto, mudou a ênfase do clientelismo político tradicional, para uma 

integração política-econômica do problema habitacional no processo de acumulação 

de capital. A produção capitalista de moradia foi integrada a um objetivo social 

maior: o da ampliação do mercado de trabalho, através da geração de novos 

empregos no setor da construção civil e da utilização estratégica do poder 

multiplicador deste setor. 

 

Com a criação do BNH, o regime autoritário implementou uma política 

habitacional moldada na lógica empresarial do lucro, disfarçada pelo dogma da 

chamada “combinação ótima dos fatores” e soluções politicamente “neutras”. O 

sistema anterior de corrupção “primária” e de clientelismo paternalista foi suplantado 

por um sistema mais moderno de “engenharia social”. A filosofia do BNH 

enquadrava-se nos princípios da reforma administrativa iniciada em 1964, visando 

colocar o aparelho estatal nos trilhos de uma racionalidade macro e 

microeconômica. A política habitacional norteou-se, assim, pela lógica empresarial 

do retorno de investimento com lucro. Daí a dinâmica ambivalente do BNH, que se 
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propunha a efetivar objetivos sociais, através de mecanismos empresariais 

capitalistas, numa difícil articulação entre a administração pública e os agentes do 

setor privado. 

       

Esta articulação implicou na centralização normativa da política habitacional, 

pelo Governo Federal via BNH, e na descentralização executiva a favor de agentes 

privados do capital financeiro e imobiliário, de modo a satisfazer os diversos 

interesses, das indústrias de materiais de construção, das imobiliárias, das 

construtoras e financeiras envolvidas no processo de produção, e também, no 

consumo por diferentes grupos da população assalariada. 

 

O mesmo instrumento legal que criou o BNH instituiu vários mecanismos 

que, com ajustes posteriores, compuseram o complexo Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH). Tratava-se da cláusula de correção monetária, incluída nos 

contratos imobiliários, e destinava-se a proteger o valor dos títulos da dívida pública 

contra os efeitos corrosivos da inflação, para evitar a descapitalização dos fundos de 

financiamento imobiliário, viabilizando a recuperação substancial dos mesmos e 

garantindo a sua constante reaplicação em novos projetos habitacionais. 

      

A correção monetária aplicada pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) 

baseou-se na Unidade Padrão de Capital (UPC), moeda oficial do BNH, cujo poder 

aquisitivo manteve-se constante, porque sua expressão em cruzeiro era atualizada 

trimestralmente, conforme a variação do índice de preços. A UPC correspondia em 

valor a uma ORTN (é um título do Tesouro Nacional). 

 

O principal mecanismo de captação de recursos, criado em setembro de 

1966, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Destinava-se, por um 

lado, a substituir o antigo sistema de indenização, paga aos trabalhadores demitidos 

“sem justa causa”, e a legitimar o fim da estabilidade do emprego. Por outro lado, 

garantia o confisco regular de 8% do salário mensal dos trabalhadores enquadrados 

no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O FGTS foi, desde a sua 

criação em 1967, portanto uma forma de poupança compulsória de parte do salário 

e principal fonte de recursos do BNH, que o governo transformou 
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administrativamente em capital imobiliário, mediante repasses do BNH aos agentes 

financeiros e aos promotores do setor imobiliário e urbanístico. 

 

Nesta época foi criado o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), parte integrante do SFH, para aumentar a captação de recursos originários 

da poupança privada. As entidades: Caixas Econômicas (CEs), Sociedades de 

Créditos Imobiliários (CIs) e Associações de Poupanças e Empréstimos (APEs); que 

compunham esse sistema utilizavam, como principal instrumento de captação de 

recursos, as cadernetas de poupanças, as letras imobiliárias e os empréstimos 

concedidos pelo BNH, para financiar a construção de habitações destinada às 

classes média e alta, com renda familiar superior a cinco salários mínimos. 

      

Inicialmente, o SFH viveu uma fase de abundância de recursos. Isto 

propiciou a implantação de programas habitacionais em condições extremamente 

favoráveis para os grupos de renda média e alta, garantindo ao mesmo tempo lucros 

elevados para as construtoras, incorporadores e agentes financeiros. Prova disto é 

que, da receita total do BNH, de 813 milhões de cruzeiros novos, 598, ou seja, 

73,5% corresponderam a nove meses de arrecadação compulsória do FGTS. As 

captações do SBPE contribuíram para um crescimento enorme de recursos do BNH. 

Em 1967, o BNH ocupou o terceiro lugar no ranking bancário brasileiro, atingindo 

dois anos depois (1969) o segundo lugar, apenas ultrapassado pelo Banco do Brasil. 

 

 

1.1.1 BNH e o desenvolvimento urbano 

 

A articulação entre a política de Desenvolvimento Urbano e a Política 

Habitacional, no discurso do BNH, decorreu da necessidade de complementar as 

moradias com as correspondentes infra-estruturas. Uma casa própria, sem 

instalações de água e saneamento, seria uma moradia precária. Experiências 

anteriores à criação do BNH demonstraram que numerosos conjuntos habitacionais 

populares apresentavam acelerado processo de deterioração das moradias e do 

ambiente. Além disso, os altos índices de atraso das prestações, as inadimplências 

e desistências de moradia tinham aumentado, como conseqüência não só da 

diminuição do valor do salário real e da oferta de emprego, como também pela 
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insatisfação causada pela ausência das mais elementares instalações básicas (infra-

estrutura) nos conjuntos populares. 

      

Entretanto, não foi unicamente para atender aos interesses dos setores 

populares, no que se refere a infra-estruturas básicas e equipamentos comunitários, 

o que levou o BNH a expandir a sua atuação para o âmbito do desenvolvimento 

urbano. A implementação de políticas de desenvolvimento urbano decorreu, em 

primeiro lugar, de uma preocupação de ordem financeira: rentabilizar melhor a 

enorme massa de recursos que afluíam aos cofres públicos do BNH. Visando a 

alocação mais lucrativa dos seus recursos financeiros, o BNH idealizou programas 

de urbanização e saneamento, apresentando esses “objetivos sociais” como sendo 

supostamente prioritários e que não estavam sendo atendidos. 

 

O Plano Decenal, em seu capítulo II, tratava das bases para a formulação de 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano através da caracterização e do 

estudo de regiões programa e da definição de pólos de desenvolvimento. 

  

Inicialmente, mostrava a necessidade de se conciliar o potencial de 

desenvolvimento equacionado em nível micro-regional, e a convivência e estratégia 

do aproveitamento desse potencial equacionado em nível macro-regional e nacional. 

 

Esta tarefa julgada extremamente complexa propunha um esquema de 

trabalho no qual o Conselho de Geografia prepararia a divisão preliminar do país em 

regiões homogêneas; o EPEA se encarregaria de organizar um roteiro para a 

elaboração de Diagnósticos Preliminares da Economia das Micro-Regiões que 

deveria cobrir em linhas gerais os seguintes pontos: base econômica das micro-

Regiões; atividades motrizes; recursos humanos; capacidade empresarial; recursos 

naturais e potenciais; pontos de estrangulamento da infra-estrutura. 

 

Preenchidos os seis tópicos, seria elaborada uma síntese que, aliada a uma 

compatibilização com as metas estaduais, regionais e nacionais, permitiria a estes 

organismos dirigir racionalmente seus investimentos. 
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Paralelamente foram feitos estudos para a hierarquização da rede urbana 

baseados no método do geógrafo francês Michel Rochefort, com três níveis de 

centros de polarização: Nível 1: Pólos de Desenvolvimento de Interesse Nacional; 

Nível 2: Pólos de Interesse de Desenvolvimento Micro-Regional; e  Nível 3: Pólos de 

Equilíbrio. 

   

Com relação ao nível 1: Compreendiam as grandes metrópoles e visavam 

estimular os investimentos públicos e privados no sentido de criar economias de 

escala e economias externas. Visava ainda, através de efeitos multiplicadores, obter 

economias de escala e externas, e o desenvolvimento auto-sustentado de suas 

regiões de influência. Advertiam da necessidade de se elaborar uma política 

espacial para as regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo para assim, 

descentralizar algumas de suas atividades. 

 

Com relação ao nível 2: Visava orientar os investimentos para estes centros, 

de 100.000 a 500.000 habitantes, e compreendendo aproximadamente 60 a 70 

cidades de porte médio, com a finalidade de promover o desenvolvimento espacial 

mais equilibrado das economias regionais.  

 

Com relação ao nível 3: Caracterizados como CIDADES PRIORITÁRIAS NOS 

ESTADOS, deveriam receber determinados investimentos públicos em infra-estrutura 

física e social (habitação, saúde e educação), visando criar condições para fixação 

de sua população com as possibilidades de se tornarem, futuramente, pólos de 

interesse macro-regional. 

    

Enfim, salientava que, com o confronto entre os potenciais e as metas 

setoriais de desenvolvimento nacional e macro-regional, em termos de região 

programa e pólos, ter-se-iam as bases locacionais para a política de 

desenvolvimento urbano. 

 

Mostrava, também, a necessidade de racionalização dos investimentos 

empregados no Desenvolvimento Urbano, que eram estimados em mais de 50% dos 
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investimentos totais, sendo que para isso era preciso elaborar Planos Locais de 

Desenvolvimento Integrado. 

  

No referente à situação do planejamento urbano indicava a especulação 

imobiliária como um dos sérios obstáculos à elaboração de planos urbanísticos e 

salientava que os planos eventualmente elaborados não encontravam condições de 

serem implantados devido ao fato de que as estruturas administrativas locais na sua 

grande maioria eram arcaicas. Os próprios planos quando elaborados, muitas vezes 

se constituíam numa série de documentos de caráter meramente tecnológico e que 

não traduziam a realidade político-administrativa local. 

  

Mas o Plano Decenal não passou de um conjunto de estudos, relatórios e 
recomendações. A despeito do interesse revelado pelo Governo e do 
empenho dos economistas e técnicos que se dedicaram à elaboração dos 
vários diagnósticos e prognósticos, ele não subsistiu no governo seguinte. 
Apesar de muito mais ambicioso que todos os outros planos 
governamentais anteriores, o Plano Decenal sequer começou a ser 
executado, foi arquivado sob uma capa de silêncio.13 

  

De acordo com Ianni (1986, p. 242) esta dissimulação ocorreu porque não 

foram mantidas as condições políticas indispensáveis à sua execução. A luta pelo 

poder, dentro e fora dos grupos que haviam deposto o Presidente João Goulart, 

modificou a constelação política que estava estruturada para o Governo Castello 

Branco. E, com isso, modificaram-se as condições políticas imprescindíveis à 

execução dos objetivos econômicos (explícitos) e políticos (implícitos) do Plano 

Decenal. Mais uma vez, a estrutura do poder político afetava a maneira pela qual 

deveriam organizar-se as relações entre o Estado e a Economia.   

              

 

1.2 Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) - 19 67/1969 
    

Várias foram as razões porque o Governo de Costa e Silva não se 

comprometeu com os fins e os meios propostos no Plano Decenal. Em primeiro 

lugar, a candidatura do então General Arthur da Costa e Silva fora lançada à revelia 

do Governo Castello Branco, o qual tinha interesse em tornar o Plano Decenal um 

                                                 
13 Mário Henrique Simonsen, Brasil 2001, op.cit, p.194. Consultar também: Roberto de Oliveira Campos. 
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fato consumado, como instrumento de política econômica do novo governo. Em 

segundo lugar, o Governo Costa e Silva teve a intenção frustrada na prática, (como 

se comprovou com o Ato n° 5, de 13 de dezembro de 1 968) de recomeçar a 

implantação da “democracia representativa” no País. Em terceiro, o General Costa e 

Silva não estava interessado em limitar a sua política econômica às diretrizes 

formuladas pelo Governo Castello Branco. Em suma, a reaglutinação das forças 

políticas e econômicas que acompanhou a transição de um governo para outro 

provocou o abandono do Plano Decenal. Mas esse governo não teve condições para 

formular uma nova interpretação da situação e das perspectivas econômicas do 

País.  

          

Contudo ao assumir o poder, o Presidente General Arthur da Costa e Silva 

organizou de imediato a esfera econômica do seu governo, nomeando Delfim Neto 

como Ministro da Fazenda e Hélio Beltrão como Ministro do Planejamento. Estes 

ministros elegeram o crescimento econômico como meta principal do governo Costa 

e Silva, ao contrário dos criadores do PAEG, que escolheram o combate à inflação 

como meta principal do governo Castello Branco. O Ministro Delfim até aceitava que 

a inflação pudesse fazer parte do cotidiano nacional, desde que as taxas não 

ultrapassem os 30% anuais. As medidas, objetivando a retomada do crescimento 

econômico, começaram a ser implantadas no início de 1967 e nesse mesmo ano, a 

economia brasileira começou a apresentar sinais de recuperação, saindo da fase 

dos ajustes recessivos para a fase do crescimento acelerado da economia. Neste 

período, entre 1968/73, o país obteve altos índices de crescimento. Ver Tabela 1.  

 
 

TABELA 1  

TAXAS DE CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO EM % (1968 – 1973) 

ANO PIB INDÚSTRIA AGRICULTURA SERVIÇOS 
1968   9,8 14,2   1,4  9,9 
1969   9,5 11,2   6,0   9,5 
1970 10,4 11,9   5,6 10,5 
1971 11,3 11,9 10,2 11,5 
1972 12,1 14,0   4,0 12,1 
1973 14,0 16,6   0,0 13,4 

Fonte : IBGE 
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Analisando os dados constata-se o rápido crescimento da economia 

brasileira nesse período denominado, pelos próprios ministros do governo e também 

pela mídia, de MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO.14  

 

Conforme Singer (1989, p. 75), os 2% de crescimento do PIB uniam em 

torno da política econômica do governo a maioria empresarial do país e cooptavam a 

tecnocracia para seguir os mesmos ritmos de desenvolvimento, como se aquele 

panorama fosse eterno. As vozes críticas que então se levantavam – e elas existiam 

de todos os matizes e tonalidades – eram abafadas pelo coro de elegias do milagre.  

     

O Plano Estratégico do Desenvolvimento (PED) foi um projeto global de 
desenvolvimento, desenhado pelo governo Costa e Silva. O país tinha 
experimentado um período de grandes crises nos anos de 1960. Além disto, 
o Congresso tinha sido posto debaixo de forte controle, sofrendo muitas 
cassações, sendo que as eleições para a Câmara Federal e para o Senado, 
em 15 de novembro de 1966 tinham transcorrido num clima de 
antidemocracia. Por isso, em mais de um sentido, o novo governo tinha de 
se mover em direção ao estabelecimento de uma coexistência mais 
tolerável com a nação. (SCHMIDT, 1983, p.104). 

 

A tentativa de coexistência tolerável do governo Costa e Silva é constatada 

no seu Plano, que continha alguns elementos que expressavam a visão populista do 

novo governo que advogava a “humanização” do processo de desenvolvimento 

econômico, postulava a necessidade de reformas de bases, e assim por diante... Na 

prática, como pode ser visto nos seus detalhes de programas específicos, o ideário 

desse plano estava muito próximo ao plano de Castello Branco (PAEG). Todavia, o 

PED estava profundamente arraigado num diagnóstico que criticava a política 

castellista de controle dos gastos do governo e pela tentativa de combater a inflação 

com a diminuição do ritmo do crescimento econômico. Apesar deste discurso 

ideológico, na prática os encaminhamentos eram outros. 

 

                                                 
14 Mesmo obtendo altas taxas de crescimento, o desenvolvimento brasileiro, nesse período, não poderia ser 
comparado aos modelos de desenvolvimento que foram implementados no Japão e na Alemanha, como   faziam 
os entusiastas do governo militar. O modelo de cada país citado tem suas próprias características e se  
fundamentaram em bases distintas do nosso. Enquanto a Alemanha e o Japão assentavam o seu desenvolvimento 
em projetos auto-sustentados, o Brasil tinha como principal meio de sustentação elementos exógenos. 
Dependíamos, fundamentalmente, de elementos sobre os quais não tínhamos nenhum controle, tais como 
tecnologia, mercado consumidor e, principalmente, as oscilações no mercado financeiro de onde vinha a 
principal fonte de financiamento do nosso “milagre”.  
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O Governo Costa e Silva não rompeu com a interpretação e as diretrizes 
econômicas gerais do Governo Castello Branco. Ao contrário, a política 
econômica governamental dos anos de 1967-69 deu continuidade à política 
econômica do governo anterior. E nem poderia ser diferente, já que ambos, 
os governos, foram bastante influenciados pelas mesmas forças políticas e 
econômicas que haviam provocado a deposição do Governo João Goulart. 
Não há dúvida de que nos anos 1964-68 houve várias tentativas de 
reaglutinação das forças políticas e econômicas que haviam sido 
desalojadas do governo em abril de 1964, mas não tiveram sucesso. 
(IANNI, 1986, p. 243).    

 

Em relação à questão urbana, o planejamento se pautava no Plano Decenal 

de Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976) elaborado pelo Escritório de 

Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA), sob os auspícios do Governo Castello 

Branco. O plano em questão tinha inspirado a criação de muitas instituições novas, o 

Ministério do Interior, entre eles, e inovadores programas específicos. Todos 

diretamente ligados à implantação da política urbana vindoura. Com o advento da 

reforma administrativa de 1967 (Decreto Lei 200), o governo já estava preparado 

para implementar uma série de medidas que vieram a se constituir na política 

nacional de desenvolvimento urbano. 

 

Entretanto, para tratar com o planejamento urbano nacional, seria 

necessário conceber um programa global baseado na noção de desenvolvimento 

local integrado. Esta idéia era simpática às consígnias democráticas dos 

municipalistas em todo o País que, por sinal, receberam muito bem o programa 

governamental. Desta forma, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Urbano e 

Local (INDUL) foi criado para gerenciar o proposto Sistema Nacional de 

Planejamento para o Desenvolvimento Local Integrado (SNDPLI)15. 
  

  

O Plano Estratégico do Desenvolvimento (PED) foi idealizado com o objetivo 

de concretizar as linhas gerais das “Diretrizes do Governo” em longo prazo, dentro 

de um programa trienal de ação governamental.16 

 

Na primeira parte do Plano, em seu capitulo XIX que tratava do 

Desenvolvimento Urbano, foram expostos os aspectos fundamentais que definiam 

apropriadamente a magnitude do processo de urbanização no Brasil, até 1960. Para 
                                                 
15 O Plano Decenal não foi implementado. 
16 Consulte Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Programa Estratégico e de Desenvolvimento, 
1968/70. Capítulo XIX, 1. Desenvolvimento Urbano. Junho 1968. 
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isso, destacava-se o crescimento da população (5,4% no período 1950/60) e as 

condições que propiciassem este crescimento. Igualmente assinalavam-se os 

defeitos principais nas estruturas das cidades, que contribuíam para o 

encarecimento na prestação de serviços urbanos, e aos inconvenientes conexos de 

ordens econômica, social e sanitária, etc. 

   

A exposição dessa primeira parte do Plano constituiu a base que 

fundamentou e justificou as diretrizes para preparar a Política de Desenvolvimento 

Urbano do governo Costa e Silva.  Com essa finalidade, indicava-se a conveniência 

de implantar um Sistema Nacional de Planejamento Local Integrado, ao lado da 

formulação de diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, devido à extensão 

geográfica do território brasileiro e à organização político-administrativa do País. 

Mostrava-se, especificamente, que o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU), era o órgão coordenador e impulsionador deste sistema e, ainda, que o 

Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado (FIPLAN), 

criado pelo Decreto 59.917/66, estaria destinado a prover recursos aos municípios 

para o financiamento desses estudos. 

 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento previa a identificação das diretrizes 

condicionantes de uma política nacional de desenvolvimento local e urbano, 

simultaneamente com a avaliação do sistema nacional de planejamento local e o 

exame dos resultados das primeiras experiências de planos de desenvolvimento 

local integrado. 

 

Indicava-se a política como resultante da aproximação sucessiva em três 

campos básicos, entre eles: a análise das estruturas institucionais existentes; a 

análise da estrutura espacial do Brasil; e por fim, as modificações previstas dos 

fatores que afetavam o desenvolvimento urbano. 

 

Previa-se para isso, a realização de um Estudo Básico sobre o processo de 

urbanização no Brasil, que compreenderia: 
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- Análise geral do processo de urbanização do Brasil; 

- Análise e identificação das variáveis significativas; 

- Análise e delimitação das áreas de influência urbana, modelos de  

              urbanização e sua experiência.17 

 

Complementando o Estudo Básico, realizar-se-iam pesquisas específicas 

que iriam diagnosticar os aspectos mais importantes do estudo matriz, listando 

concretamente: 

 

-    Inventário dos estudos existentes sobre desenvolvimento urbano; 

-    Custos da urbanização; 

-    Análise dos efeitos do Plano Nacional de Habitação; 

-    Estudo da população urbana marginal; 

          -   Recursos econômicos e financeiros, para estimar os gastos.     

              Necessários para a execução dos principais planos de urbanização, por  

tipo e localização geográfica.18 

 

Para coordenar a Política de Desenvolvimento Urbano e Local, foi proposta 

a substituição do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e do 

Serviço Nacional de Assistência aos Municípios (SENAM), por um Instituto Nacional 

de Desenvolvimento Urbano e Local (INDUL), assumindo as funções de estudar e 

propor bases para a formulação da política nacional de desenvolvimento urbano e 

do desenvolvimento local, além de coordenar a aplicação dessa política. 

 

Assim sendo, a 11 de Junho de 1969 (Portaria 214 do Ministério do Interior) 

foi institucionalizado o Programa de Ação Concentrada (PAC), para promover o 

desenvolvimento local integrado, das comunidades urbanas do País, através da 

atuação dos órgãos do Ministério do Interior.  

 

 

                                                 
17 Ver, Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Programa Estratégico de Desenvolvimento, 1968/70. 
Capitulo XIX 1. Desenvolvimento Urbano. Junho 1968. 
18 Ver Ministério do Interior. Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU. Anais do seminário de 
desenvolvimento urbano e local. Brasília, julho 1971, p. 56-57. 
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A absorção do SENAM pelo SERFHAU foi efetuada a 16 de Julho de 1970 

(Decreto nº 66.882). Entretanto, não se chegou à criação do INDUL, nem a 

formulação da política nacional de desenvolvimento urbano, nos termos antes 

mencionados. 

  

Foi durante o Governo de Costa e Silva que o SERFHAU deu os primeiros 

passos para tornar-se o órgão responsável pela política urbana nacional. Era então 

dirigido pelo urbanista (arquiteto) Harry Cole, membro do EPEA, ex-consultor do 

Ministro Roberto Campos, e participante da equipe de estudos que preparou o 

Decreto 59.91719 de regulamentação das atividades do órgão.  

 

O EPEA havia preparado, algum tempo antes, a proposta de um  “Sistema 

Nacional de Planejamento Local Integrado” e, juntamente com o Conselho Nacional 

de Geografia, preparou um estudo de identificação das micro-regiões e espaços 

homogêneos (foram apontados 128 micro-regiões e 400 espaços homogêneos). 

Outro estudo localizou nove pólos de maior importância, as futuras regiões 

metropolitanas. 

 

 Antes do afastamento de Costa e Silva do governo, em julho de 1969, foi 

feita a primeira tentativa real de tratar o planejamento urbano de forma integrada, 

através do PAC – Programa de Ação Concentrada. Este programa foi basicamente 

elaborado para assegurar plena coordenação entre agências municipais, estaduais e 

federais, atuando em programas de desenvolvimento urbano; isto através de um 

gigantesco plano de desenvolvimento determinado pelas autoridades federais.20 

 

Outrossim, um leque de problemas políticos alastrou-se no período de 

governo de Costa e Silva.  

 

                                                 
19 Revela-se, nessa proposta, a constante e crucial ambigüidade institucional das políticas urbanas, pois a 
competência a elas relativas sempre constituiu motivo de controvérsia entre os dois ministérios. O SERFHAU se 
vincularia ao Ministério do Interior, mas teria, dentro do Ministério do Planejamento, no Setor de Planejamento 
Regional e Municipal do EPEA (depois IPEA), cuja equipe inicialmente constituída de planejadores ligados a 
Roberto Campos. 
20 Ministério do Interior, Manual de Programa de Ação Concentrada, PAC, Rio de Janeiro, SERPHAU, 1970.   
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Em setembro de 1969, depois de receber pressões dos setores mais 
conservadores das Forças Armadas, combinadas com aspirações golpistas 
dentro da ARENA, Costa e Silva foi forçado a deixar o poder. O Vice-
Presidente, Pedro Aleixo, no entanto não pode assumir o cargo vacante, e 
uma grande crise militar teve inicio, trazendo o sistema político e militar à 
beira do colapso.(SCHMIDT, 1983, p.104). 

 

A conjuntura política era favorável, o AI-5 (Ato Institucional n° 5), editado em 

dezembro de 1968, deu amplos poderes de exceção ao Executivo e consolidou o 

denominado “golpe dentro do golpe”. A linha dura do regime que alcançara o poder 

com Costa e Silva e cujo projeto envolvia a continuidade dos militares no poder por 

tempo indeterminado, firmou-se decisivamente ao indicar como candidato a sua 

sucessão o General Albuquerque Lima, considerado um militar nacionalista, mas 

que não assumiria. 

 

 

1.3 Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I P ND) - 1972/1974 

 
Vindo para o poder; depois de derrotar o General Albuquerque Lima, o 

General Emilio Garrastazu Médici assumiu a Presidência da República em outubro 

de 1969 e iniciou o chamado “III Governo da Revolução”, sucedendo Castello 

Branco e Costa e Silva.   

 

Ao tomar posse como Presidente da República o General Médici tinha 

vários bons motivos para ter uma visão otimista do seu governo. A conjuntura 

política era favorável, o AI-5 (Ato Institucional n° 5), editado em dezembro de 1968, 

deu amplos poderes de exceção ao Executivo e consolidou o denominado “golpe 

dentro do golpe”.  

  

Com a posse de Médici estabeleceu-se a faceta mais dura do regime militar, 

aprofundando a repressão política e inibindo com maior rigor eventuais 

discordâncias na sociedade em relação aos rumos da política e da economia 

nacional. Mesmo presenciando o auge da luta armada, o isolamento social dos 

guerrilheiros, seu número diminuto e a violenta repressão já em curso não permitiu 

antever qualquer possibilidade mais concreta de sucesso para esta parcela da 

oposição. A “oposição oficial”, congregada no Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), amargava com o estreitamento do espaço de discussão pública, a 
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diminuição de quadros partidários e os insucessos eleitorais, dos quais o mais 

sofrido foi à vitória humilhante e esmagadora da Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) nas eleições de 1970. 

      

Como não podia ser diferente boa parte da responsabilidade pelo péssimo 

desempenho eleitoral do MDB nesse ano deveu-se à ótima evolução dos principais 

indicadores econômicos no País desde 1968. O crescimento econômico acelerado 

revelou-se um instrumento ideológico extremamente poderoso de legitimação do 

regime militar perante a população como um todo. O início do Milagre Econômico, 

como ficou “sacramentado” na literatura o período 1968-1973,  

deveu-se a uma série de fatores favoráveis, internos e externos. Apesar de 

considerá-los importantes, não se constituem objeto do presente trabalho. 

 
O governo Emílio Garrastazu Médici, iniciado em novembro de 1969, 
decidiu não apresentar um plano formalmente estruturado, em que se 
definissem, os alvos e os meios da sua política econômica. Isto não 
significa, é óbvio, que a política econômica desse governo não se orientou e 
nem continua a orientar-se segundo diretrizes sistemáticas e coerentes21.  
Aliás, em seus principais aspectos, a política econômica do governo 
Garrastazu Médici tem sido congruente com as políticas econômicas 
adotadas pelos governos Castello Branco e Costa e Silva. (IANNI, 1986, p. 
230). 

 

Mas em outubro de 1970 Médici apresentou o Programa Metas e Bases para 

Ação do Governo que, em dezembro de 1971, seria complementado efetivamente 

pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento, adaptando-se assim ao cumprimento, 

pela primeira vez, da tarefa imposta pela legislação. Introduzindo assim uma nova 

sistemática na ação governamental, mediante a qual cada Governo executaria as 

medidas indicadas pelo anterior, com as devidas correções, e prepararia, por sua 

vez; seu próprio Plano cuja duração se estenderia até o primeiro ano do mandato 

presidencial seguinte.  Ainda na sua apresentação ressaltava-se que seus princípios 

seriam complementados pelo I PND. 

 

                                                 
21 Em outubro de 1970, entretanto, o Governo Médici decidiu apresentar Metas e Bases para a Ação do 
Governo, para o período 1970-73, adiantando que não se tratava de um novo Plano Global. “Trata-se de 
documento de sentido eminentemente prático e mais voltado para a execução, definindo os objetivos nacionais e 
as metas estratégicas setoriais, as realizações principais programadas e os projetos de alta prioridade nos 
principais setores”. Cf. “Médici Lança Plano de Metas e Bases do Governo”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
2/10/1970, p. 12, 13 e 20. 
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O trabalho de programação governamental, com fundamento nestas Metas e 

Bases, iria complementar-se com dois outros documentos: o novo Orçamento 

Plurianual de Investimentos, com vigência no período 1971-1973 [...] e o I Plano 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para vigência no período 1972-

1974 (Presidência da República, 1971). 

 

Entretanto, antes da apresentação do Primeiro Plano de Desenvolvimento 

Nacional (I PND), foram realizados seminários nacionais, a exemplo do Seminário de 

Desenvolvimento Urbano e Local, tendo com objetivo a colocação da problemática 

do desenvolvimento urbano e local no Brasil, e  sendo promovido pelo Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), órgão vinculado ao Ministério do 

Interior, contando com a colaboração de técnicos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), realizado em Brasília de 26 a 29 de julho de 1971, contando, 

também, com a participação de técnicos de diversos órgãos federais e estaduais, 

assim como de entidades privadas. 

 

Uma das principais características do Governo Médici era a óbvia 

continuidade em relação aos governos de seus antecessores. Médici conservou 

Delfim Netto, como seu ministro da Fazenda, bem como a grande parte da equipe 

econômica de Costa e Silva, mas para o Ministério do Planejamento nomeou Reis 

Velloso. Num período de extrema censura em todos os setores da sociedade, ao 

mesmo tempo em que o País alcançava uma altíssima taxa de crescimento 

econômico, o Plano de Médici (I PND) procurou projetar o País como futura potência 

mundial. O Brasil estava em meio ao “milagre econômico”, como resultado do 

movimento de 64. 

   

Observa-se que a estratégia de criação de pólos esboçada pelo Plano, em 

confronto com o PED de Costa e Silva, adicionou novos elementos que contribuíram 

para uma melhor definição da mesma: pólos regionais de sentido “agrícola-industrial” 

(regiões Sul e Nordeste) e de sentido “agrícola-mineral” (regiões do Planalto Central 

e Amazônia). O estabelecimento de pólos deste último tipo complementaria o grande 

núcleo polarizador formado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
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Desde o início, centralismo autoritário tinha entre suas metas definida uma 
das mais caras ao espírito militar: a integração territorial e a ocupação do 
espaço econômico como fundamentos para a política de segurança 
nacional. (CARDOSO, 2001, p.183). 

 

Nos termos em que estabeleceu a estratégia de desenvolvimento regional, o 

Plano22 conferiu ao tema “integração nacional”, inserido nos dois planos anteriores, 

um sentido mais amplo. Conjuga, em linhas gerais, as estratégias até então 

delineadas para as regiões Nordeste e Amazônia (PED e Metas) com aquela contida 

no Programa Estratégico e que dizia respeito à formação de um certo número de 

pólos em cada região. 

 
Dada, porém, a limitação de recursos financeiros, e considerando-se o 
objetivo básico da política governamental de assegurar o crescimento 
econômico acelerado, essas incursões no âmbito regional induzem, na 
prática, a um tratamento secundário. O próprio plano estabelece que “o 
Centro-Sul continuará a absorver a maior parcela do capital físico do País 
em equipamentos, instalações e edificações” e que “os programas relativos 
ao Nordeste e à Amazônia deverão ser custeado, em princípio pelos 
incentivos fiscais existentes”. Por estas afirmativas e pelas estratégias 
regionais contidas no documento, o termo “desconcentração econômica” 
apresenta-se por demais vago.(LIMA, 2004, p. 64). 

 

Desta forma, retomava a linha já esboçada no Plano de Metas e Bases, no 

sentido de criar, através da execução de políticas de desenvolvimento regional, um 

mercado interno capaz de garantir o crescimento acelerado e de permitir a gradativa 

descentralização das atividades econômicas. 

 

Novamente aqui, no entanto, a ênfase é dada às regiões Norte e Nordeste, 

principalmente porque, à época, dois programas regionais já haviam sido 

implantados: o PIN e o Programa de Redistribuição de Terras e do Estímulo à 

Agroindústria do Norte e Nordeste (Percutira). No caso do Centro-Sul, visa-se 

“consolidar” o processo de desenvolvimento através de implantação de tecnologia 

refinada; consolidação de ramos industriais básicos (Siderurgia e Construção Naval); 

criação de uma estrutura integrada de Indústria e Ciência-Tecnologia; expansão da 

agricultura de base empresarial; implantação de conglomerados financeiros ou 

financeiro-industriais; estabelecimento de novas estruturas de comercialização em 

larga escala (produtos agrícolas e industriais); e, finalmente, da instituição das 

primeiras regiões metropolitanas e do País (O Grande Rio e o Grande São Paulo).  

                                                 
22 BRASIL, Presidência da República, op. cit. nota 28, p.25-31. 
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O Plano tecia ainda ligeiros comentários sobre os problemas típicos de 

áreas desenvolvidas, que deveriam manifestar-se naquela região, durante a década 

de 70: crescimento explosivo de aglomerados urbanos. Entretanto, não chegava a 

delinear uma estratégia própria, possivelmente deixando a execução de tal tarefa 

para depois da criação das denominadas áreas metropolitanas. E, no que concerne 

à região Centro-Oeste, esta foi apenas mencionada quando se afirmava que “a 

Política de Integração Nacional criará a Região Geoeconômica de Brasília, 

integrando-a no processo de crescimento do Planalto Central e permitindo a sua 

articulação com as demais macro-regiões do País”; e, por exemplo, quando 

especificava, entre outras áreas, o Planalto Central. 

  

Por outro lado, o Plano estabelecia como instrumentos de política econômica 

para fins regionais: a) os incentivos fiscais para o Nordeste e a Amazônia; b) a ação 

dos bancos oficiais, providências tributárias, transferência da União, regulamentação 

do ICM e, ainda, investimentos diretos do Governo Federal para as áreas menos 

desenvolvidas, sem, contudo determinar, principalmente para estes últimos (dado 

que os primeiros já vinham sendo adotados nas regiões específicas), os critérios 

necessários. 

 

O trabalho de programação governamental fundamentar-se-ia nas “Metas e 

Bases” e completar-se-ia com o Orçamento Plurianual de Investimentos 1972/74, e 

com o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do mesmo período. 

As grandes prioridades para o período 1970/73, foram:  

 

a) Resolução na educação e aceleração do programa de saúde e 

saneamento;  

b) Resolução na agricultura – abastecimento;  

c) Aceleração do desenvolvimento cientifico na indústria nacional;  

d) Fortalecimento do poder de competição setorial e expressas 

concretamente através dos projetos de inversão que irão realizar nas 

áreas urbanas do Brasil, ver Tabela 2.  
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TABELA 2  

BRASIL  - INVERSÕES EM PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE INCIDEM SOBRE ÁREAS URBANAS . 1970/73 

SETOR INVERSÕES (*) 
(CR$ MILHÕES) 

EDUCAÇÃO 760 
SAÚDE E SANEAMENTO 150 

AGRICULTURA-ABASTECIMENTO 350 
TRANSPORTE 1.097 

COMUNICAÇÕES   232 
HABITAÇÃO 4.905 

TOTAL 7.494 
(*) Corresponde unicamente aos projetos que serão realizados nas áreas urbanas. 

Fonte:  Anais do Seminário de Desenvolvimento Urbano e Local23, Presidência da República. Metas e 
Bases para a Ação de Governo. Setembro 1970. 

 

Estes dados refletiam o forte impacto que as inversões previstas produziriam 

nas estruturas urbanas de todo o país. 

 

Destacamos particularmente as inversões em habitação urbana, visto que as 

mesmas representavam mais da metade da inversão urbana total. Estas 

destinações, por si só, mostravam a importância dos efeitos que se produzirão, nas 

áreas urbanas. 

 

O Programa Metas e Bases para a Ação do Governo tem, também, um 

capítulo referente ao Desenvolvimento Urbano no qual indicam-se medidas 

consideradas como as mais importantes: 

 

- Desenvolvimento das principais regiões metropolitanas do país, 
    particularmente as correspondentes ao Rio de Janeiro e São Paulo; 

 
- Integração e coordenação dos programas setoriais nos planos de 
  urbanização – abastecimento de água, energia elétrica, saneamento 
  básico, habitação, transporte e abastecimento; de aplicação do 
  Fundo de Participação dos Municípios;  
 
- Revigoramento da estrutura de decisões a nível municipal, mediante a 

realização dos Planos de Desenvolvimento Local Integrado, através de 
Ação Concentrada (PAC). 

 

                                                 
23 Anais do Seminário de Desenvolvimento Urbano, 1971, Brasília, p. 69 
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1.4 Sistema de Organização Institucional do Planeja mento 

 

1.4.1 PROGRAMA DE AÇÃO CONCENTRADA (PAC) 

O Programa de Ação Concentrada representou uma definição expressa do 

Governo Federal, através do Ministério do Interior e seus respectivos órgãos, em 

matéria de desenvolvimento local integrado. A concepção do PAC era a 

coordenação de esforços em todos os níveis. O programa foi institucionalizado pelo 

Ministério do Interior, através da Portaria 214, de 11 de Junho de 1969, para 

promover, por etapas, desenvolvimento local integrado de comunidades urbanas em 

todo o País. Os objetivos fundamentais do PAC foram os seguintes: 

 

- A implantação do processo de planejamento nos municípios selecionados, 

através da elaboração de instrumentos adequados e de ação comunitária; 

- A execução dos projetos setoriais indicados como prioritários nos planos 

elaborados, dando-se maior ênfase para o financiamento, aos que se 

referem a saneamento básico, formulação do programa habitacional e 

organização dos serviços administrativos municipais. 

 

Estabeleceu-se, claramente, desde o início do programa, que o mesmo iria 

ser realizado em etapas sucessivas, porque existiam limitações consideráveis para 

desenvolver um programa que abrangesse os 3.938 municípios do País. Por estas 

razões, a primeira parte do PAC compreendeu, aproximadamente 10% das sedes 

municipais e cerca de 50% da população urbana. A seleção dos municípios 

compreendidos no programa foi realizada com a ajuda do trabalho preparado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1968), que continha a 

subdivisão territorial do país em 361 micro-regiões homogêneas. Com esta base 

selecionaram-se as cidades que reunissem simultaneamente, as condições de 

serem as de maior população em cada micro-região, as de população igual ou 

superior a 20.000 habitantes, em 1967, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco e, de 15.000 habitantes nos demais 

estados; e as 50 primeiras cidades de cada Estado que reunissem as duas 

condições anteriores. 
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Assim ficou determinado que o PAC em sua primeira etapa operaria em 455 

municípios do país, além do Distrito Federal e do Estado da Guanabara. 

 

         A ação do PAC, no campo do planejamento, desenvolveu-se através de 

três instrumentos básicos, dos quais dois destinados a cidades de porte médio, a 

exemplo de Campina Grande, descritos a seguir: 

 

 

  1.4.2  PLANO DE AÇÃO INTEGRADA (PAI) 

Um instrumento destinado a municípios de  PORTE MÉDIO  compreendendo 

um diagnóstico, um plano de diretrizes e desenvolvimento, e um plano de ação do 

governo municipal, com ênfase nos aspectos físico-territoriais e institucionais. 

Caracterizava-se ainda pela elaboração do instrumental básico necessário à 

implantação das diretrizes fixadas (cadastro técnico fiscal, plano físico e orçamentos) 

e pela implementação de um programa de capacitação da administração municipal 

para o planejamento integrado. 

 

 

1.4.3  PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO (PDLI) 

Tratava-se de instrumento semelhante ao PAI, sendo que se destinava a 

capitais estaduais e de territórios e a centros urbanos de importância nacional. 

Caracterizava-se pela participação direta do Estado na sua elaboração e por 

constituir um dos instrumentos de ação do governo estadual. 

 

A atuação do PDLI, no campo de planejamento urbano mostrou que o 

SERFHAU promoveu a elaboração de 173 planos ou estudos, dos quais 167 a nível 

municipal, cinco a nível metropolitano, e 1 a nível micro-regional, além de projetos 

setoriais correspondentes a reformas administrativas, cadastros imobiliários, distritos 

industriais, etc. 

 

O PDLI foi considerado, como a política de desenvolvimento urbano 

executado pelo Governo Federal do Brasil. Representou explicitamente, a ação 

federal a nível urbano e municipal. A aplicação do PDLI demonstrou sua utilidade e 
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também suas limitações, as quais se tentou superar por meio da conjugação de 

esforços e investimentos em municípios agrupados em micro-regiões.  

 

É dentro deste contexto que Campina Grande se integra, por ser um 

município que congrega 5 micro-regiões: Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, 

Seridó Paraibano, Cariris Velhos, Curimataú. 

   

 

 

 

 



DO DISCURSO DOS PLANOS AO PLANO DISCURSO: 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO DE CAMPINA  GRANDE 1970 - 1976 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO          

  

 

O município de Campina Grande, mais importante município da Paraíba, 

depois de João Pessoa, capital do Estado, exercia uma polarização efetiva e 

potencial sobre uma extensa área de 23.960 km², 42,5% do território Paraibano, 

abrangendo 57 municípios, com uma população de mais de um milhão de 

habitantes, cerca de 50% do efetivo populacional do Estado em 1970. Este conjunto 

foi definido em 1973 no Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI – sob a 

denominação de “Compartimento da Borborema”, constituído de cinco micro-regiões 

homogêneas: Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cariris Velhos, Seridó 

Paraibano e Curimataú. 

 

A área do município de Campina Grande conta com outros quatros distritos: 

Boa Vista, São José da Mata, Galante e Catolé de Boa Vista24, estes distritos 

perfazem uma área de 970 km², e uma população que segundo dados do IBGE, em 

1980 era de 247.820 habitantes, 92% dos quais concentrados na zona urbana e 

apenas 8% na zona rural. Esta alta concentração urbana foi motivada pela 

existência no município de um importante centro urbano de comércio, administração 

e serviços.  

 

A cidade-sede Campina Grande tinha, de acordo com os dados do censo 

1980 do IBGE, uma área de 411 km² e uma população de 225.887 habitantes, 

desempenhando um importante papel no desenvolvimento regional, mesmo distante 

120 km da capital do Estado. 

 
Contudo o Censo de 2000 registra que Campina Grande tem uma área de 

621 km² e conta com uma população de 355.331 habitantes, com estimativa de 

372.336 habitantes, para o ano 2004, dados do IBGE.  

 

 

                                                 
24 Na década de 90, Catolé de Boa Vista com a sua emancipação política deixa de ser distrito de Campina 
Grande, em 29 de abril de 1993, com a propositura do edil Simão Pereira de Almeida Neto. 
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2.1 A Cidade de Campina Grande  

 

Campina Grande é uma cidade de PORTE MÉDIO que ocupa posição de 

destaque em todo o interior nordestino e no conjunto do sistema urbano regional. 

Sua atuação como centro dinâmico regional é determinada entre outros fatores, pela 

sua privilegiada localização geográfica que facilita a acessibilidade e intermediação 

entre as principais regiões produtoras e consumidoras paraibanas, como também 

entre os importantes eixos de circulação do Nordeste. 

 

Como dissemos antes, situada a 120 km da capital do Estado e das zonas 

agrícolas litorâneas, tendo com o hinterlândia um sertão áspero, domínio do 

criatório, Campina Grande constituiu-se, no entanto, como o maior empório 

comercial da região Nordeste, entre a década de 40 e 50, depois do Recife, 

ocupando entre todas as cidades brasileiras, posição privilegiada quanto a seu 

comércio, onde “o setor atacadista ocupa quase meio por cento do pessoal 

empregado no atacado do país”. (SILVA, 1987, p. 53).  

 

Desde o século XVIII, Campina Grande desempenha importante função no 

escoamento de grande parte da produção agrícola regional: produtos alimentícios do 

brejo; agave e algodão das áreas sertanejas; leite e couro das áreas pecuaristas; 

assim como no abastecimento de bens e serviços para toda região nordestina. 

Favorecida pela sua localização geográfica e a chegada da estrada de ferro em 

1907, com “a vantagem posicional específica de ponta de trilho”, fizeram com que a 

cidade se firmasse como centro convergente dessa produção. 

    

A implantação da ferrovia consolidou a sua posição de empório comercial, 

impulsionou o crescimento da cidade influindo no cotidiano de sua população, na 

medida em que vendia para os mercados estrangeiros a sua maior riqueza – o 

algodão –, comprava aos estrangeiros o maquinário para as indústrias e as últimas 

novidades da moda. Registre-se que a partir da década de 30, redefiniu-se o modo 

de acumulação capitalista no País, que de agrário-exportador passou a ser urbano-

industrial. A cidade de Campina Grande, nessa fase de transição, era considerada 

como o mais importante mercado algodoeiro do País, e ocupava o 3° lugar no 

mercado mundial. 
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Apesar dessa liderança econômica, até 1937, o crescimento urbano foi lento. 

A cidade contava com 7.069 casas e 99.557 habitantes, três Grupos Escolares e as 

sedes do Banco Auxiliar do Povo, do Banco do Comércio e da Cooperativa do 

Banco Mercantil; contava ainda com a Repartição de Saneamento de Campina 

Grande, e a Associação Desportiva Campinense. É nesse ano que surge a primeira 

tentativa de valorização do espaço urbano.        

 
Uma única experiência foi feita, no passado, na tentativa de reorganização 
da cidade, realizada pelo prefeito Vergniaud Wanderley, em 1945. Ao 
referido administrador, Campina Grande deve a correção das tortuosas ruas 
de seu traçado original, nos direcionamentos dos caminhos dos tropeiros. 
As grandes avenidas marcantes da cidade são produtos dessa época de 
urbanização autoritária, empírica, mas bem intencionada e, o que é 
importante, dotada de lampejos de visão do futuro. É da época de 
Vergniaud Wanderley, a planta de 1937, que faz parte do conjunto do 
mapeamento analítico. Foi o que se preservou, como dado do que fora a 
cidade antes de sua obra. A partir daquele administrador, a cidade voltou a 
crescer desordenadamente. Não tendo sido feito um Plano nem se 
dispondo de legislação adequada, tudo passou a girar ao sabor da 
especulação imobiliária.25 

 

Mesmo sem planejamento urbano, nem leis específicas, a cidade continuou 

a crescer. Nas décadas de 1940-50 registrou-se o maior índice de crescimento da 

cidade, tanto em população como em edificação e área urbana. Em 1947 a cidade 

contava com 13.325 prédios, mais de 70 ruas, mais de 300 logradouros públicos, 07 

avenidas e 06 praças pavimentadas – período que marca a consolidação do centro 

regional importante de todo interior do Nordeste, resultado da acumulação do capital 

oriundo da produção e comercialização do algodão.  

 
No que se refere ao crescimento populacional, em pouco mais de 20 anos, 
a população passou de 33.800 habitantes em 1940, para 116.200 
habitantes, em 1960, crescendo aproximadamente na ordem de 245,0%, 
destacando-se como a cidade de maior crescimento no estado da Paraíba.  
(BRAGA, 2000, p. 182). 

 

 

A incipiente industrialização e o incremento das atividades comerciais, 

iniciadas na década de 40 impulsionaram, não só o crescimento e a concentração 

urbana, como também o desenvolvimento econômico que nos anos de 50/60, atingiu 

                                                 
25 Prefeitura Municipal de Campina Grande. PDLI – Plano de Desenvolvimento Local Integrado. 1973, p. 18. 
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no conjunto de 92 municípios nordestinos selecionados pela SUDENE 26, o 4° lugar 

em população e produção industrial (perdendo posição apenas para Recife, 

Salvador e Fortaleza), o 5° em produção agrícola e o 6° lugar em número de 

empresas e arrecadação tributária. 
 

Essa importância econômica de Campina Grande fica mais evidenciada 
quando comparada a outras cidades da Paraíba, inclusive a cidade de João 
Pessoa, capital do Estado, cujo nível de desenvolvimento econômico se 
tornava inexpressivo diante da opulência econômica de Campina Grande, 
na época. Essa relevância econômica no contexto do Estado da Paraíba 
revela-se também pelo fato da cidade abrigar sedes de importantes órgãos 
e entidades de classes, como exemplo a FIEP - Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba, SESI – Serviço Social da Indústria, SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPA - Centro Nacional de Pesquisa 
do Algodão e da Bolsa de Mercadorias do Estado da Paraíba, e sede de 12 
dos 16 sindicatos patronais do Estado. (SILVA, 1987, p. 53).  

 

A implantação de duas Universidades na década de 60, Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB CAMPUS II – Campina Grande) e a Universidade 

Regional do Nordeste (URNe), e a expansão da rede escolar transformaram 

Campina Grande num importante centro educacional, onde se vivenciava uma 

intensa revolução cultural. A cidade também era dotada de um excelente centro 

médico-hospitalar que atendia a toda região polarizada por Campina Grande. 

Segundo Mário Lacerda, Campina Grande representava um fenômeno urbano 

excepcional:  

[...] dentro do Estado, a macrocefalia em causa define-se com relação ao 
fenômeno de bicefalia, ou de dupla capital, que constitui característica 
marcante do sistema sócio-econômico paraibano em sua projeção espacial. 
Dizer isso é dizer que o espaço de influência da importante cidade tem 
dimensões incomparavelmente mais amplas do que a sub-região onde se 
encontra. Esta se favorece, portanto, da presença de um grande centro 
regional para cuja existência ela serve de apoio apenas parcial. (SILVA, 
1987, p. 56).  

 

 

 

 2.2 A Integração de Campina Grande no Planejamento  Regional 

 

Como citado anteriormente, Campina Grande, ao entrar nos anos 50, era o 

município mais desenvolvido do Estado da Paraíba e adquirira importância 

significativa no cenário regional devido ao seu dinamismo. Mesmo com a existência 

                                                 
26 Revista Brasileira dos Municípios 49/52 – Boletins do SEP – Ministério da Agricultura – SUDENE, BNB, Rio 
de Janeiro. Projetos Industriais aprovados pela SUDENE de 1960 a 1961.   
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de outros centros mais desenvolvidos na região Nordeste do que Campina Grande, 

ao comparar o desenvolvimento vivenciado pela cidade na época com o 

desenvolvimento global da região, chega-se à conclusão que a cidade de Campina 

Grande “era um dos oásis no deserto do subdesenvolvimento a que a região estava 

submetida”. (LIMA, 2004, p. 47). 
 

No entanto as políticas implementadas na região Nordeste eram, na sua 

grande maioria, de caráter salvacionistas e ineficazes e as verbas não atendiam as 

reais demandas da região, a desigualdade regional era visível. 
 

Em 1956, por exemplo, o produto interno bruto do Centro-Sul era de 11,2 
milhões de dólares. No Nordeste, era de 1,8 milhão de dólares, ou seja, seis 
vezes menor do que o do Centro-Sul. A renda per capita no Centro-Sul era 
de 303 dólares enquanto no Nordeste era apenas 96 dólares. No entanto, a 
população do Nordeste na época equivalia a 50% da população do Centro-
Sul. [...] Desenvolve-se no Centro-Sul uma política de inversões dentro de 
um programa orientado com objetivos definidos, visando à industrialização, 
enquanto no Nordeste se levava a cabo uma política “assistencialista”. A 
ação governamental no Nordeste centrava-se na política de combate às 
secas e tinha efetivamente um caráter filantrópico. (MOREIRA, 1979, p. 32-
43). 

 

Dentro dessa realidade do Nordeste, a cidade de Campina Grande era a 

exceção, o município já se destacava como um centro industrial em franca 

ascensão, mantendo-se nesse ritmo durante toda a década de 50, superando a 

capital do Estado, João Pessoa, em número de operários e de estabelecimentos 

industriais no período de 1940 a 1960. Ver Tabela 3. 

TABELA 3  
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E DE OPERÁRIOS 1940 / 50 / 60. 

 DADOS 
DO IBGE 

N° DE 
ESTABELECIMENTOS  

DIFERENÇA 
EM (%) 

N° DE 
OPERÁRIOS 

DIFERENÇA 
    EM (%) 

DÉCADAS 1940 1950 1960 1940/50 1950/60 1950 1960 1950/60 

CAMPINA 
GRANDE 

87 93 212 6,8% 127% 1.202 2.588 115,3% 

JOÃO PESSOA 96 111 186 15,6% 67,5% 2.396 1.446 -39,64% 

Fonte : IBGE. Censo Industrial do Estado da Paraíba -1939, 1940,1959... 

 

Os dados acima ilustram como foi considerável o crescimento industrial de 

Campina Grande na década de 50, destacando-se a indústria têxtil com oito 
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estabelecimentos, 693 operários e 45% do valor total da produção local, tendo como 

principal sub-ramo o beneficiamento do algodão e fabricação de redes, sacos e fios.  

 
O que levou o município a contribuir de maneira significativa com 1/3 da 
arrecadação do Estado entre 1950/54, sendo assim distribuído: 1950 33%, 
1951 38%, 1952 25%, 1953 26%, 1954 32%, esclarecendo que nos anos de 
1952/53 além da seca castigar a região Nordeste, têm início à crise no 
mercado mundial do agave e do algodão. (COSTA FILHO, 1955, p.18).
               

     

Na década de 50, o Brasil expande o Modelo de Desenvolvimento Urbano – 

Industrial, que teve como marcos: a industrialização, a migração campo / cidade e as 

disparidades regionais, Nordeste / Sudeste. Essas mudanças no campo econômico 

e demográfico modificaram também toda estrutura urbana e social do País. 

 

Em 1957 o Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira apresenta o Plano 

de Metas para o período 1957-1961, em síntese o Plano objetivava dar continuidade 

ao processo de substituição de importações e resolver os problemas da não 

complementaridade da estrutura industrial. Esse discurso desenvolvimentista gerou 

uma grande expectativa nas lideranças políticas local, vinculadas ao comércio e 

principalmente ao setor bancário e industrial, que até então vinham atuando na 

política de forma acanhada, passaram atuar ativamente, ganhando destaque 

regional, exigindo que as políticas nacionais fossem também implementadas no 

Nordeste e particularmente em Campina Grande. 

 

Principalmente nos centros urbanos e industriais mais importantes do País, 
desenvolveu-se bastante a estrutura de classes sociais, com suas 
implicações políticas e culturais. A própria cultura, em sentido amplo, 
transformou-se de modo notável, pelo desenvolvimento de novas formas de 
pensar e novas possibilidades de ação. Pouco a pouco, avançava a 
hegemonia da cidade, enquanto universo cultural singular, sobre a cultura 
de tipo agrário. Pode-se dizer que durante o governo de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira a cidade  conquistou uma segunda vitória sobre o 
campo , no sentido de que o poder político passou, em maior escala, às 
mãos da burguesia industrial. De fato, nesses anos a “cultura da cidade", 
enquanto sistema de valores, padrões de comportamento e modos de 
pensar peculiares às relações de produção gerada com a produção 
industrial e a expansão do setor terciário, passou a exercer uma influência 
ainda maior nos debates políticos, científicos e artísticos realizados nos 
centro dominantes do País. A partir dessa época, já não era mais possível 
reviver – a não ser como anacronismo – a ideologia da “vocação agrária” do 
Brasil. A indústria , como categoria econômica, política e cultural passara a 
dominar o pensamento e a atividade dos governantes, e das classes sociais 
dos centros urbanos grandes e médios (IANNI, 1991, p. 177). 

 



CAPÍTULO II 

 

 

54 

 

Mas esta euforia não era apenas da cidade de Campina Grande, o discurso 

desenvolvimentista capitaneado pelo slogan: “cinqüenta anos em cinco”, 

prometendo um crescimento acelerado, gerou uma euforia nacional. Como o 

crescimento econômico concentrava-se no Sudeste o êxodo rural para essa região 

alcançou números alarmantes. Milhares de imigrantes das demais regiões partiram 

em busca de emprego e melhores condições de vida na região mais desenvolvida 

do país, contribuindo de maneira significativa com o crescimento desordenado nos 

grandes centros urbanos dessa região. 

 

Entretanto, nem todos os imigrantes que abandonavam o campo e ou as 

pequenas cidades do interior se dirigiam para o Sudeste, habitualmente antes de 

partirem para o distante Sudeste, esses imigrantes especialmente aqueles que tinha 

alguma qualificação profissional, procuravam emprego nas cidades maiores dentro 

da sua própria região, cidades que ofereciam não só oportunidades de emprego, 

mas também, lazer, educação e saúde. A cidade de Campina Grande destacava-se 

como a cidade de maior ascensão econômica do Estado, tornou-se assim um pólo 

de atração para as pessoas que partiam das pequenas cidades em busca de 

melhores oportunidades de emprego e daquelas que abandonavam o campo fugindo 

da seca. 

 

O êxodo em direção ao Sudeste era, portanto, em sua grande maioria de 

pessoas sem nenhuma qualificação profissional. 

 

Segundo dados da Delegacia de Polícia de Campina Grande, que realizou o 
controle dos veículos que trafegavam para o Centro-Sul, foi registrado que 
de 02 de fevereiro a 18 de dezembro de 1956, embarcaram 5.612 homens 
para o Sudeste, dentre eles, 4.772 homens tinham entre 20 a 26 anos de 
idade, sendo 4.315 agricultores e 457 sem profissão definida. (SOARES, 
1957, p. 3).  

          

Dadas às características econômicas de Campina Grande às lideranças 

locais sentiram a possibilidade real de se integrar à política proposta no Plano de 

Metas do governo Kubitschek que apontava maior possibilidade de integração nas 

cidades, aonde à indústria já vinha se destacado como uma forte atividade 

econômica, e era esta possibilidade que embalava os sonhos das lideranças 
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campinenses. O debate em torno da inserção da região Nordeste e, em particular, 

de Campina Grande no desenvolvimentista Juscelinista era a manchete do dia na 

“Rainha da Borborema”. É importante destacar o peso político do município, “[...] em 

1954 o município de Campina Grande constituía-se no maior núcleo eleitoral do 

Estado, com 55.774 votantes, enquanto João Pessoa contava com 25.575 eleitores”. 

(ARAÚJO, 2000, p. 86).           

 

Os setores empresariais articulados com as lideranças políticas de Campina 

Grande, buscaram novos aliados com o objetivo de pressionar as autoridades 

federais, reivindicando mudanças na forma e no conteúdo das intervenções estatais 

na região Nordeste. Cobrava-se, desde o início do governo Kubitschek, que a 

política desenvolvimentista pautada no uso de novas tecnologias e tendo a 

industrialização como motor propulsor dessa política fosse estendida para o Estado 

da Paraíba.         

 

Era indiscutível o grande desenvolvimento da região Centro-Sul, 

encabeçada por São Paulo e alcançando o Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 

detrimento das outras regiões do País, que permaneciam estagnadas ou 

apresentavam um crescimento muito inferior à região Centro-Sul priorizada nos 

projetos governamentais. A partir dessa constatação (óbvia), a discussão acerca das 

desigualdades entre as regiões entrou em pauta nas discussões das lideranças 

campinense, que foram se agregando a outras lideranças da região Nordeste. 

    

A discussão sobre o desenvolvimento do Centro-Sul revelou o ponto 

nevrálgico da política de crescimento acelerado, proposto pelo presidente Juscelino 

no seu Plano de Metas: as desigualdades regionais. 

 

Durante as discussões sobre as desigualdades regionais, outras variáveis 

foram anexadas e serviram de referências para o aprofundamento das discussões. 

Entre estas variáveis estavam a seca e as Ligas Camponesas. A seca, problema 

recorrente no Nordeste voltou a assolar a região em 1957, portanto, no mesmo ano 

em que o Plano de Metas começou a ser executado. Além da seca, outro problema 

era as Ligas Camponesas, surgidas na Zona da Mata em Pernambuco em 1955, 

além de Pernambuco, o centro do movimento camponês, são criadas Ligas na 
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Paraíba (onde há núcleos com numerosos membros) e no Rio Grande do Norte, 

Ceará, Piauí e Bahia. 

 

 “A conjugação de seca, ebulição social no campo e nos inflamados 

discursos contra as desigualdades regionais passaram a ser vistos, pela grande 

burguesia nacional, como ameaça mais que potencial à sua hegemonia”. 

(OLIVEIRA, 1981, p.109). 

 

A euforia do Centro-Sul com o Plano de Metas do governo Juscelino, em 

contraste com o clima de tensão e revolta do Nordeste, não impediram que as 

oligarquias locais e a burguesia do Centro-Sul se unissem no sentido de pressionar 

o governo, cobrando medidas urgentes no sentido de resolver estes problemas, 

apesar das diferenças com relação a seus objetivos. 

 

O Nordeste adquire significado nacional pela magnitude das tensões sociais 
aí existentes, e pelos problemas políticos da região que se apresentam para 
o Governo Central. Noutros termos, o Nordeste se impõe ao Governo 
Federal como um problema que exige sua intervenção de modo mais efetivo 
e sistemático, devido ao agravamento das tensões sociais e políticas da 
região no decorrer da década de 50, especialmente na sua segunda 
metade; e é dentro deste contexto que os problemas propriamente 
econômicos nordestinos se delineiam como regionais e não nacionais. Vale 
dizer, o desenvolvimento do Nordeste se torna necessário para a 
manutenção do padrão de integração do sistema político e social nacional, e 
não para a expansão, em termos econômicos, do sistema capitalista de 
produção no Brasil. E é nesse sentido que se afirmou que o problema 
econômico nordestino é muito mais um problema regional do que nacional, 
em termos da própria racionalidade econômica do sistema. A década de 50 
apresenta um Nordeste com graves tensões que põem em jogo – pelo 
menos acreditava-se – a própria estrutura política vigente. (COHN, 1976, p. 
64). 

 

A partir da segunda metade da década de 1950 se intensificaram os debates 

e vários seminários foram organizados na região, com o objetivo de buscar soluções 

concretas, capazes de reverter o quadro de atraso econômico, político e social do 

Nordeste, e com isso diminuir as disparidades regionais, entre o Centro-Sul 

desenvolvimento, e o Nordeste em crise. “Porém, o marco inicial de mudança na 

política econômica adotada para a região foi, ‘sem sombra dúvida’, o I Encontro dos 

Bispos do Nordeste, ocorrido na cidade de Campina Grande em 1956”.  (LIMA, 

2004, p. 54). 
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O I Encontro dos Bispos do Nordeste, ocorrido na cidade de Campina 

Grande em 1956, contou com a participação do Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 

Hélder Câmara, que presidiu o Encontro, e dezenove prelados, representando a 

Igreja Católica; representantes das Federações das Indústrias de todos os Estados, 

Ministros de Estado, intelectuais de renome como Celso Furtado, Aluízio Campos, 

Souza Barros, entre outros, além das lideranças políticas e empresariais da região 

Nordeste. No encerramento do Encontro esteve presente o Presidente da República, 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 

  Não cabe aqui, no âmbito deste trabalho, fazer uma análise detalhada do I 

Encontro dos Bispos, nem de sua concretização, isto é, o “quanto” de cada diretriz 

proposta foi realizada. Cabe tão-somente registrar as diretrizes estabelecidas e o 

seu significado no que diz respeito ao processo de desenvolvimento campinense, e 

às contribuições desse Encontro na criação da SUDENE, órgão que  impulsionará a 

industrialização de Campina Grande. 

        

  Os problemas analisados durante o Encontro são relativos, quase 

exclusivamente, ao setor rural, pouco fazendo referência aos problemas sociais dos 

núcleos urbanos, na medida em que, acreditavam, parte das soluções destes 

dependiam da solução do problema agrário, portanto, tratou diretamente de política 

econômica. Um dos destaques deste Encontro foi a análise da situação econômica 

da região Nordeste feita pelo representante do Banco do Nordeste do Brasil, o 

campinense Aluízio Affonso Campos, que sem dúvida serviu de inspiração ao grupo 

de trabalho encarregado de apontar soluções para a região. 

 

Não se podia, portanto, pensar no processo de desenvolvimento do 
Nordeste sem atentar para a solução do problema administrativo e para a 
formação de equipes técnicas. Daí porque considerou-se da maior 
importância a indicação de um grupo de planejamento do Nordeste com a 
tarefa de estudar e apresentar um plano de desenvolvimento para a região. 
(CAMPOS, 1956, p. 7- 8). 

 

  Em 14 de dezembro de 1956, através do decreto 40554, o Presidente da 

República Juscelino Kubitschek de Oliveira cria o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), cuja função é fazer um estudo exaustivo da 

região e das atividades e dispêndios federais efetuados.   
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O documento propõe a transformação das economias agrícolas da zona 
úmida e da zona semi-árida e a necessidade de transferência de população 
nas zonas super povoadas para colonizações de regiões do Estado do 
Maranhão. Mas as grandes ênfases do documento eram em 
industrialização.  (MARANHÃO, 1984, p. 91). 

 

  Fato verificado também nas pesquisas realizadas pelo historiador Damião de 

Lima sobre o GTDN: 

 
Os estudos do GTDN sobre a industrialização da região mostraram que, 
entre 1948 e 1956 a produção industrial do Nordeste cresceu 50%, tendo 
um crescimento anual de 5,2%. Porém a participação no produto industrial 
do país baixou de 11% para 9%, já que o Centro-Sul crescia a uma taxa de 
7,7%. Além disso, a imensa concentração de renda e o fraquíssimo 
mercado interno tornavam a região incapaz de engendrar uma 
industrialização de maior alcance regional. (LIMA, 2004, p. 50). 

         

 

O projeto de desenvolvimento para a Região proposto pelo GTDN tinha três 

objetivos básicos: Primeiro, fixar na região, capitais formados em outras atividades 

econômicas que, eventualmente, tendiam a emigrar para outras regiões, 

principalmente para a região sudeste; segundo, dar emprego a grande massa 

populacional flutuante existente na região; e terceiro, “criar nova classe dirigente 

imbuída do espírito de desenvolvimento”. (MARANHÃO, 1984, p. 91). 

 

 “A cidade de Campina Grande colocava-se como ‘laboratório ideal’ para 

implantação do projeto, porque dispunha, mesmo que embrionariamente de todos os 

elementos propostos no GTDN”. (LIMA, 2004, p. 57). 

 

A conjunção de fatores políticos e sociais, que ganham concreção com o 

diagnóstico do GTDN, leva o Presidente da República a propor a criação de um 

órgão de planejamento regional – a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em fevereiro de 1959, Kubitschek envia ao Congresso Nacional projeto de 

lei propondo a criação da SUDENE, e através do Decreto 45 445 de 20/02/59, 

transformava o GTDN no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Nordeste 

(CODENO). O projeto lei propondo a criação da SUDENE foi aprovado e sancionado 

em 15 de dezembro de 1959 pela Lei n° 3 692. O novo  órgão passa a funcionar em 
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março de 1960, e tem seu primeiro plano qüinqüenal aprovado em dezembro de 

1961, ocupando o cargo máximo o economista Celso Furtado.  

 

 

2.3 Anos 60 e o Projeto de Industrialização de Camp ina Grande 

       

A criação da SUDENE representava uma vitória para os 

“desenvolvimentistas campinenses”, por terem participado ativamente nas 

discussões técnica e política acerca da extensão da política desenvolvimentista do 

Plano de Metas para a região Nordeste, o município de Campina Grande intensificou 

os serviços de infra-estrutura e os mecanismos legais para a implementação desta 

política no município, através de acordos, alianças e negociações políticas com os 

poderes municipal, estadual e federal. 

 

A criação dessa infra-estrutura, em Campina Grande, foi capaz de atrair e 

dar condições vantajosas para a efetiva instalação de indústria de grande porte no 

município. A infra-estrutura foi construída ao longo de quatro governos municipais: 

Elpídio de Almeida, Severino Cabral, Newton Rique e Williams Arruda e em três 

administrações estaduais: José Américo de Almeida, Flávio Ribeiro Coutinho e 

Pedro Moreno Gondim.  

 

Durante a segunda gestão do prefeito Elpídio de Almeida (1955-1959), 

registrou-se a criação da COMUDE - Comissão Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, que tentou reunir as iniciativas pública e privada, e articular elementos 

econômicos, sociais e políticos para desenvolver o núcleo urbano municipal, tendo 

elaborado planos de extensão da Hidroelétrica de Paulo Afonso para Campina 

Grande, implantados em 1956. Em 1958, conjuntamente com a inauguração da 

Adutora do Açude de Boqueirão,27 foi criada a Companhia de Saneamento e Esgoto 

(SANESA).28 Neste mesmo ano, através da lei n° 47 de 08 de Ago sto de 1958 que 

                                                 
27 O Açude de Boqueirão foi construído pelo DNOCS. O Governador do Estado, no período da construção desse 
grande reservatório, era José Américo de Almeida. Para se ter real dimensão dessa obra, basta dizer que esse 
reservatório é, ainda hoje, a principal fonte de abastecimento de água de Campina Grande. 
28 O Saneamento de Campina Grande S. A. (SANESA), foi à primeira Sociedade Mista de Água e Esgoto de 
todo o Brasil e também da América do Sul. O modelo da SANESA serviu, posteriormente, para a Companhia de 
Industrialização de Campina Grande (CINGRA) e da Companhia de Telefonia de Campina Grande -
TELINGRA.  
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concedia a isenção de impostos municipais, pelo prazo de dez anos, às novas 

indústrias de produtos sem similares, que viessem a se instalar no município; por 

outro lado, a isenção beneficiou, também, às indústrias instaladas cinco anos antes, 

mediante parecer da FIEP – Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. 29 

 

Várias iniciativas para a implantação do Parque Industrial no município foram 

efetivadas: a criação da COMUDE, a Lei de Incentivos Fiscais, a SANESA e a 

inauguração da Adutora de Boqueirão, preparavam a infra-estrutura que viria a 

favorecer, também, na modernização da cidade, atraindo investimentos nas diversas 

áreas de saúde, educação, e lazer, pontuando o crescimento demográfico que 

adviria com a industrialização. 

 

Apesar da derrota nas eleições de 1959 do ”grupo desenvolvimentista” não 

arrefeceu seu entusiasmo pela industrialização do município. Durante toda a 

administração do prefeito Severino Cabral (1959-1963), foram realizadas várias 

reuniões na tentativa de compor alianças políticas com o grupo que estava no poder, 

visando à implementação do projeto de industrialização, que em princípio seria a 

alternativa viável para solucionar a dantesca crise econômica do município, contudo 

essas articulações do “grupo desenvolvimentista” visavam além da industrialização 

do município assumir o poder municipal. “Os desenvolvimentistas contavam com as 

‘bênçãos’ do governador do Estado, Pedro Gondim, que tinha grande interesse em 

ver seus aliados comandando os destinos do município mais importante do Estado e 

um dos mais promissores da região”.(LIMA, 2004, p. 54). 

 

Mediante as negociações entre a FUNDACT, a FIEP e o prefeito eleito – o 

industrial Newton Rique – são tomadas algumas iniciativas, objetivando dar 

continuidade ao projeto de industrialização do município, que teve seu início durante 

a gestão do seu antecessor, Severino Cabral, tais como: a criação do Banco do 

Município de Campina Grande S.A., com 51% das ações da prefeitura; do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Agro-industrial e a doação de áreas para instalação 

de novas indústrias, como por exemplo, a IPELSA - Indústria de Papel e Celulose e 

a CANDE – Campina Grande Indústria Ltda.  

                                                 
29 FUNDACT/FIEP. Guia para Investimentos na Paraíba. Campina Grande, 1963, p. 02-05. 
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A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, em 1961, cria o 

Departamento de Produtividade. Colocando a cidade de Campina Grande na 

vanguarda entre as várias cidades nordestinas, tornando-se ponto de irradiação de 

novas iniciativas. “O crescimento da produtividade era largamente empregado nas 

empresas do Centro-Sul, depois de se terem constituído verdadeira revolução na 

Europa e nos Estados Unidos”. (ANDRADE, 1961, p. 02). No Nordeste, as 

Federações das Indústrias da Bahia, Sergipe, Pernambuco já contavam com esse 

Departamento de Produtividade, todos sob a orientação geral do Conselho Nacional 

de Produtividade na Indústria (CEMPI). 

 

Outra iniciativa de grande incentivo à industrialização deu-se com a 

parceria, no início dos anos 60, entre o governo estadual e a prefeitura municipal, 

aliada às medidas de caráter técnico e político, foi realizada uma campanha 

publicitária dirigida aos principais centros industriais do país, divulgando as 

vantagens que os parques industriais do Estado da Paraíba ofereciam. O panfleto foi 

lançado em 1960 e distribuído em todas as agências do Banco do Nordeste do 

Brasil. (vide em Anexos) 

 
 As respostas às vantagens oferecidas não tardaram a aparecer. Enquanto 

outros Estados viviam as incertezas dos conturbados governos de Jânio Quadros e 

João Goulart, na Paraíba, especialmente em Campina Grande, o clima era de 

euforia.  

 

Os desenvolvimentistas campinenses ligados à FIEP e FUNDACT 

mantiveram um bom relacionamento com os dirigentes da SUDENE, desde a sua 

criação, em 1959. Esse bom relacionamento, aliado a política de incentivos fiscais e 

da boa infra-estrutura, disponibilizada pelo município, atraiu investimentos e 

fortaleceu, sobremaneira, o ideário desenvolvimentista.  É nesse cenário, de euforia 

econômica, aliança dos setores políticos, e o bom relacionamento com a SUDENE 

que, em 1963, é eleito o industrial Newton Rique, candidato do grupo 

desenvolvimentista que havia sido derrotado na eleição anterior. 
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Em sua campanha Newton Rique apresentou um projeto de governo, o qual 

era respaldado pelo Governador Pedro Gondim, e que pode ser resumido nos 

seguintes pontos: a) Atrair para Campina Grandes investimentos industriais de maior 

porte; b) Amparar e ajudar a pequena indústria e o artesanato e; c) Fortalecer a 

estrutura econômica do município.  

 
Criar facilidades locacionais não significa apenas conseguir um terreno e 
deixar a indústria entregue à própria sorte. Espero concluir no meu governo 
a implantação de um dispositivo de ação e de uma série de obras de infra-
estrutura que garantirão aquilo que Paraíba almeja, com o mais justo anseio 
reinvidicatório, em termos de desenvolvimento econômico e industrialização 
do Estado.30  
       

Já nos primeiros meses da administração Newton Rique / Williams Arruda,31 

a política de incentivo à industrialização ganhava forte impulso e para administrar 

esse importante setor é criada a Secretaria de Indústria e Comércio. Esta secretaria, 

composta por técnicos oriundos da FUNDACT,32 com funções bem definidas, ou 

seja, assessorar os novos investidores.  

 

Passou a ser prioridade do prefeito captar recursos, junto aos órgãos 

financiadores, estaduais e federais, como também, articulação com o Conselho 

Estadual de Desenvolvimento, SUDENE, FIEP, e com bancos fomentadores.  

 

Dentro da política de industrialização do município, o prefeito Newton Rique 

criou em 13 de novembro de 1963 o Fundo Municipal de Industrialização de 

Campina Grande (FUMINGRA).33 A criação deste Fundo foi considerada, pelo 

governo municipal, como outro importante órgão público, no sentido de incentivar a 

industrialização que continuava sendo a grande alternativa para a resolução dos 

problemas municipais, como mostra esse trecho do discurso de Newton Rique em 

sua apresentação à Câmara de Vereadores: 

 

                                                 
30 Entrevista concedida, pelo governador da Paraíba, Pedro Moreno Gondim, ao Jornal Diário da Borborema, 
p.02. Campina Grande: 10 de novembro 1963. 
31 A chapa Newton e Williams foi fruto da aliança política entre os “desenvolvimentistas” e o poder  municipal, 
ocorrida durante a administração de Severino Cabral. Portanto, nas eleições de 1963, o PTB indicou o industrial 
Newton Rique como candidato a prefeito e o PSD, liderado por Severino Cabral indicou Williams Arruda a vice-
prefeito. 
32 Pode-se afirmar que a FUNDACT balizou toda a ação do prefeito Newton Rique. Foi baseado nas ações da 
Fundação, que o prefeito criou a Companhia de Industrialização de Campina Grande (CINGRA), que acabou por 
assumir o papel da FUNDACT. 
33 CÂMARA MUNICIPAL. Projeto de Lei n ° 88 de 13/12/1963. Livro de Atas, n° 5. Campina Grande 1963. 
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[...] A industrialização de Campina Grande vem sendo o desejo dominante 
no seio da classe produtora e chegou às massas trabalhadoras sob a forma 
de uma aspiração coletiva, capaz de solucionar alguns problemas sociais, 
principalmente o desemprego, com todo o cortejo de males que ele 
acarreta. 
     Até agora, Campina Grande tem sido industrializado principalmente pelo 
esforço isolado de seus filhos, sem ajuda efetiva dos poderes públicos. 
Julgo que é chegado o momento de uma poderosa intervenção do governo 
municipal para dirigir, fomentar e disciplinar um maior surto 
desenvolvimentista através da industrialização em maior escala do 
município. [...] 

 

Além das medidas tomadas pelo governo municipal, visando uma política de 

industrialização da cidade, o prefeito Newton Rique envidou esforços junto ao 

governo do Estado, reivindicando a implantação do Distrito Industrial de Campina 

Grande, no que obteve êxito. O Governador do Estado, Pedro Gondim, através do 

Decreto n° 3.491 de 31 de dezembro de 1963 estabele ceu a criação dos Distritos 

Industriais de João Pessoa e Campina Grande. De acordo com o Decreto, seriam 

aplicados pelo Governo do Estado, em obra de infra-estrutura, cerca de um bilhão e 

trezentos milhões de cruzeiros, conforme entendimentos com o Fundo Agrícola e 

Industrial (FAGRIN) e a USAID.34    

 

Os dados sobre as indústrias instaladas no município, no início dos anos 60, 

mostraram que a industrialização ganhava impulso, apesar de toda a crise que 

assolava o País e confirmavam que os investidores tinham conhecimento das 

inúmeras vantagens oferecidas por Campina Grande. Entre 1961 e 1963, foram 

aprovados pela SUDENE, três projetos para o município, e cinco estavam em 

processo de aprovação. 

 

Entre os projetos em processo de aprovação, dois foram considerados de 

suma importância para o desenvolvimento da cidade, devido ao volume de recursos 

dos mesmos e ao número significativo de empregos a serem gerados. A CANDE - 

Campina Grande Indústria Ltda. e a WALLIG NORDESTE S/A. 

 

É nesse cenário de possibilidade de crescimento econômico da cidade que 

os campinenses assistem, desesperados, a mudança no seu projeto de 

industrialização em decorrência da política econômica implementada pela política 

                                                 
34 PARAÍBA/FAGRIN. Os Distritos Industriais da Paraíba. João Pessoa: FAGRIN, 1965,  p. 03.  
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centralizadora e autoritária, após o golpe militar de 1964, que atingiu diretamente o 

Plano de Desenvolvimento e seu projeto de industrialização, com conseqüente 

cassação do prefeito Newton Rique e por fim o grupo desenvolvimentista 

campinense. 

 

Com as mudanças na economia nacional e internacional e nas políticas 

financeiras internas e externas, os militares promoveram sua política econômica 

pautada na descentralização de projetos e investimentos. Dentro da 

descentralização econômica dos militares, o município enviou diversos projetos aos 

ministérios, mas não obteve resultados satisfatórios. 

  

 

 

2.4 O Plano de Desenvolvimento Campinense. Sonho e Fracasso 

 

As pretensões campinenses de implantar um plano de desenvolvimento 

tendo a industrialização como solução para o crescimento da cidade, foi 

desestruturado após o golpe militar de 64. Com a intervenção dos militares na 

direção da SUDENE, tida como um “ninho de subversivos”, desarticulando a equipe 

e destituindo seu diretor, o economista Celso Furtado, os militares golpearam 

mortalmente os defensores do desenvolvimento regional, em especial o “grupo 

desenvolvimentista campinense” que conceberam o projeto de industrialização de 

Campina Grande.  

 

Com a SUDENE sob intervenção o objetivo do projeto “o desenvolvimento 

econômico da região Nordeste pautado no crescimento endógeno da economia 

regional”, concebido por Celso Furtado, foi completamente modificado.  

              

As novas políticas econômicas centralizadas do PAEG - Plano de Ação 

Econômica do Governo submetidas pelas imposições do capital internacional, 

modificaram as políticas que vinham sendo implantadas na região. Como essa nova 

orientação, os planos diretores da SUDENE foram sendo transformados à medida 

que a centralização do governo militar se expandia, a SUDENE distanciava-se dos 
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seus objetivos iniciais e o município de Campina Grande via seu sonho de 

crescimento transformar-se no pesadelo do fracasso. 
 

O Terceiro Plano Diretor da SUDENE (1966-1968), tinha como principal 

meta disciplinar as atividades industriais e estimular o estabelecimento de distritos 

industriais nas capitais e nas cidades de porte médio dos Estados do Nordeste, 

através desse plano abria-se a possibilidade de alocação de investimentos para 

instalação de grandes empresas nacionais e principalmente multinacionais, seguia, 

portanto, as diretrizes da centralização econômica do Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), que entre outros objetivos básicos visava acelerar o crescimento 

econômico do País.  
 

Seguindo as diretrizes do PAEG, o Terceiro Plano Diretor da SUDENE, 

propunha-se, também, a dar assistência a médias e pequenas empresas, contudo tal 

objetivo praticamente não saiu do papel, caracterizando-se num Plano Discurso, a 

exemplo do Plano Decenal citado no Capítulo I, deste trabalho. 
 

Em relação ao mercado consumidor, a ser atendido pelas indústrias da 

região, o Terceiro Plano Diretor da SUDENE objetivava atuar no sentido de 

consolidar e expandir o mercado interno regional, visando integrar a economia do 

Nordeste, cada vez mais, à economia nacional. “Com isso, a ‘redenção’ do Nordeste 

foi se transformando em ‘submissão’ às grandes empresas nacionais e 

internacionais”. (LIMA, 2004, p. 135). 

     

Os estímulos para investimentos no Norte e Nordeste eram alardeados pelos 

planos dos governos militares, tanto a nível nacional como internacional.  
 

Entretanto as indústrias que receberam os incentivos fiscais e financeiros da 

SUDENE, tanto para instalação, como para modernização, foram empresas sem 

qualquer compromisso com o Nordeste e menos ainda com as cidades onde eram 

instaladas.  
 

Como exemplo temos o caso da WALLIG NORDESTE S.A. - que de Nordeste só 

tinha a denominação -, uma indústria de fogões à gás liquefeito instalada na cidade 

de Campina Grande, cuja produção era toda voltada para o mercado externo; a 
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matéria prima e os técnicos eram importados da região Sul do país; cabia a cidade 

apenas o fornecimento da mão-de-obra barata. Ao término do período de isenção 

fiscal a indústria fechou.  
 

              Na vigência do III Plano Diretor da SUDENE, (1966/1968) o município de 

Campina Grande teve uma quantidade mais significativa de projetos aprovados do 

que nos anteriores. Ver Quadro 1. 

QUADRO 1 
 

INDÚSTRIAS DE CAMPINA GRANDE (PB) BENEFICIADAS COM PROJETOS DA SUDENE 
DURANTE A VIGÊNCIA DO III° PLANO DIRETOR (1966-1968) 

ANO NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTO OBJETIVO DO 
PROJETO 

1966 CANDE Tubos de Plástico Rígido 
Reformulação 

financeira 

 FIBRASA Beneficiamento de Sisal 
Equipamentos 
(modernização) 

 IPELSA Celulose e papel Reformulação financeira 

 PREMOL Artefatos de concreto Ampliação 

 WALLIG NORDESTE S.A. Fogões a Gás Liquefeito Reformulação financeira 

1967 BENTONIT UNIÃO NORDESTE S. A. 
Beneficiamento de Argila/ 
Bentonitas (Minerais não 

Metálicos) 
Implantação 

 
ARTEFATOS METALÚRGICOS 

MÜLER NORDESTE S.A. 

Utensílios domésticos.  
Pias metálicas.  

Painéis Arquitetônicos, etc. 
Implantação 

 
 

FERTILIZANTE DE 
 CAMPINA GRANDE S.A. 

Industrialização de Lixo 
Urbano 

Implantação 

 BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A. vide acima Ampliação 

 WALLIG NORDESTE S.A. vide acima Equipamentos 
(Complementação) 

1968 
ARBAME MALLORY DO  

NORDESTE S.A. 
Artigos Elétricos e 

Componentes Eletrônicos Implantação 

 FRIGRANDE 
Produtos Comestíveis: 

Subprodutos de 
 Bovinos e Suínos 

Implantação 

 
FONTE: Projetos Industriais Aprovados pela SUDENE-1960 a 1970.  
            Campina Grande – Paraíba. SUDENE, Recife - Pernambuco. 
 

Contudo, dos 12 (doze) projetos aprovados, apenas 04 (quatro) eram para 

instalação de novas indústrias e 03 (três) dessas novas indústrias eram de pequeno 

porte, o que significa dizer de pouca absorção de mão de obra. A única grande 

indústria instalada no período, a BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A., tinha como 

atividade o beneficiamento de minérios e a exportação de seus produtos para o 

Centro-Sul e o mercado exterior. Outrossim, dos oito projetos de modernização 
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aprovados no período, dois foram destinados a WALLIG NORDESTE S/A; um para 

CANDE; e um para a modernização da filial da BENTONIT UNIÃO NORDESTE S.A. Com 

isto quero dizer que, dos doze projetos aprovados, apenas foram beneficiadas sete 

novas empresas, mantendo-se o mesmo número de projetos aprovados nos planos 

anteriores, isto significa que o tão esperado boom industrial de Campina Grande 

começou a tornar-se uma falácia. Um Discurso. 

 

Na medida que a política econômica dos governos militares foi se 

distanciando em relação ao desenvolvimento do Nordeste, os projetos de 

industrialização do município, enviados a SUDENE na sua grande maioria, não eram 

aprovados, os poucos que eram aprovados beneficiavam indústrias já estabelecidas. 

Por outro lado à política de incentivo fiscal que antes atraía os investidores de outras 

regiões não produzia mais o efeito multiplicador tão esperado pelo grupo 

desenvolvimentista. Como pode ser visivelmente constatado, o retrocesso 

econômico que atingiu o município foi agravando-se cada vez mais, resultado dos 

impactos da centralização política, administrativa, financeira e fiscal, durante toda 

vigência dos governos militares. 

 

Em relação ao montante de recursos, no período entre 1963/68, 

expandiram-se substancialmente os programas de créditos das agências financeiras 

governamentais: Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Banco do Brasil. O BNB, por exemplo, teve no período 1966/68 a sua 

fase áurea de expansão graças aos abundantes depósitos de incentivos fiscais, cujo 

fluxo de saídas, àquela época, ainda era inferior ao fluxo de entradas. Com isso, o 

impacto benéfico dos investimentos induzidos por esses estímulos fiscais e 

financeiros veio a se fazer sentir de forma mais intensa a partir de 1968, quando da 

implantação do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), durante o governo de 

Costa e Silva. 

 

Durante o governo de Emílio Garrastazu Médici (1972), em pleno “milagre 

econômico”, na vigência do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) foi 

implementado o IV Plano Diretor da SUDENE correspondendo ao período de franca 

expansão dos investimentos na industrialização, contudo o município de Campina 

Grande sofreu uma redução no número de projetos aprovados se comparado com o 
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III Plano Diretor da SUDENE, dos dez (10) projetos aprovados apenas um (01) era 

de implantação de uma nova indústria e os outros nove (9) projetos restantes, 

beneficiaram empresas que já haviam tido projetos aprovados, como mostra o 

quadro 2 a seguir: 

 
QUADRO 2 

 
INDÚSTRIAS DE CAMPINA GRANDE (PB) BENEFICIADAS COM PROJETOS DA SUDENE 

durante a vigência do IV° Plano Diretor (1969-1973)  

ANO NOME DO ESTABELECIMENTO PRODUTO OBJETIVO DO PROJETO  

1969 BENTONIT UNIÃO NORDESTE S. A. 
Beneficiamento de 

Argila/Bentonita 
 (Minerais não Metálicos) 

Aumento de Colaboração 
Financeira 

 BESA 
Placas Esponjosas de 

Borracha 
Implantação 

1970 ARTEFATOS MÜLER NORDESTE S. A. 
Utensílios Domésticos,  

Pias Metálicas,  
Painéis Arquitetônicos, etc. 

Equipamento 
(Complementação) 

 COTONIFÍCIO CAMPINENSE S. A. Sacos de Algodão Atualização Financeira 

 ILCASA Beneficiamento de Leite 
Equipamentos 

Complementares 

1971 BENTONIT BOA VISTA (FILIAL) 
Minerais não Metálicos  

Argilas Bentoníticas 
Modernização 

 
ARTEFATOS METALÚRGICOS 

MÜLER NORDESTE S. A. 

Utensílios domésticos.  
Pias metálicas.  

Painéis Arquitetônicos, etc. 
Colaboração Financeira 

 WALLIG NORDESTE S. A. Fogões a Gás Liquefeito Ampliação 

1972 COTONIFÍCIO CAMPINENSE S.A. Sacos de Algodão 
Complementação 

Financeira 

1973 CANDE Tubos de Plástico Rígido Ampliação 

FONTE: Projetos Industriais Aprovados pela SUDENE-1960 a 1975. 
              Campina Grande - Paraíba. SUDENE, Recife-Pernambuco.   
 

 

2.5 Campina Grande e o Golpe Militar 

      

O ano de 1963 foi um ano muito agitado não só na Paraíba como em todo 

Brasil. Agitações de caráter social com as ligas camponesas na zona rural e outros 

movimentos sociais nas grandes cidades. No dia 06 de janeiro realizou-se no País o 

plebiscito para saber se o povo apoiava ou não o Parlamentarismo. Venceu, por 

maioria esmagadora o Presidencialismo. Mas, para Campina Grande o maior 

acontecimento deste ano foi à realização das eleições municipais de 11 de agosto, 

concorriam Newton Rique para prefeito, pelo PSD, e Williams Arruda para vice-
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prefeito, pelo PTB; contra Langstein Almeida e Newton Lelis para prefeito e vice-

prefeito, respectivamente. O industrial Newton Rique foi eleito prefeito com uma 

maioria estrondosa. O “grupo desenvolvimentista” assume o poder municipal.     

 

   O golpe militar de 31 de março de 1964, a princípio não causou grande 

impacto no cotidiano da cidade, a notícia foi recebida até com uma certa 

tranqüilidade pela população de modo geral e com uma certa indiferença pelos 

políticos locais. As análises publicadas nos jornais da cidade davam conta do fato 

sem dimensionar a gravidade desse ato dos militares. Mesmo os analistas políticos 

campinenses, mais pessimistas, não vislumbravam as trágicas conseqüências do 

golpe militar para a nação brasileira e, obviamente não se cogitavam as mudanças 

que as políticas a serem adotadas pelos militares trariam para o município de 

Campina Grande.     

        

Analisar o golpe militar e seu desdobramento naquele momento era tarefa 

impossível devido à conjuntura em que o mesmo ocorreu. As análises apressadas e 

simplistas de diversos jornalistas e políticos em todo país sobre as proporções que o 

golpe tomaria favoreceram os golpistas. O fato mais agravante é que essas análises 

equivocadas35 multiplicaram-se em quase todos os setores da sociedade brasileira, 

inclusive em alguns setores intelectuais da esquerda brasileira.  

       

 Em Campina Grande, algumas variantes contribuíram substancialmente 

para que não se dimensionasse o alcance que o golpe atingiria. A análise que se 

fazia do movimento, não se diferenciava daquelas que predominava em quase todos 

os setores do país, isto é, tratava-se de uma intervenção militar defendendo a 

segurança nacional, contra os extremistas de esquerda, e que em pouco tempo o 

país voltaria a sua normalidade. Confiantes nessas análises e, devido à 

tranqüilidade política aliada ao crescimento econômico porque passava a cidade, as 

autoridades municipais nem imaginavam o quanto o Plano de Desenvolvimento e o 

projeto de industrialização da cidade seriam atingidos pelo golpe.  

       

                                                 
35 Ver MORAIS, Denis de. e VIANA, Francisco P. Lutas e autocríticas. Petrópolis: Ed. Vozes, 1982.  
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A prefeitura municipal estava sendo administrada pelo industrial Newton 

Rique eleito nas eleições de 11 de agosto de 1963, numa aliança entre o PSD e o 

PTB partido do vice-prefeito Williams Arruda, tendo sido empossados no dia 30 de 

novembro de 1963. A conjuntura política da cidade era das melhores e esses 

governantes não esboçaram nenhuma manifestação que representasse uma 

ameaça à nova ordem imposta pelos militares. O prefeito Newton Rique, industrial, 

banqueiro e líder do “grupo desenvolvimentista”, defensor ardoroso da 

industrialização do município tinha no vice-prefeito Williams Arruda, o representante 

dos interesses da ala mais tradicional da política local. Por outro lado, o número de 

militantes assumidamente comunistas na cidade era tão pequeno que não 

representava ameaças, nem mesmo ao poder municipal.36       

   

Ademais o crescimento econômico do município se encontrava em franca 

ascensão, o inicio dos anos 60 era o marco do desenvolvimento campinense.Todas 

as negociações, os investimentos aplicados na infra-estrutura e os projetos enviados 

à SUDENE começavam a responder positivamente na industrialização do município. 

Além do mais a cidade estava em plena euforia na organização para a festa de 11 

de outubro denominado “Dia da Cidade” em comemoração do seu 1° centenário, e 

ainda, a cidade tinha recebido, com todas homenagens, o comandante da 2ª Zona 

Aérea, Brigadeiro Sílvio Gomes, para inspecionar as obras do aeroporto da cidade. 

Portanto era compreensível a não preocupação das autoridades municipais quanto à 

situação da cidade em relação aos acontecimentos políticos que estavam ocorrendo 

no cenário nacional. 

 

A sociedade brasileira só começou a tomar consciência da gravidade da 

intervenção dos militares com o golpe de 64 quando o governo militar deu início a 

decretação dos Atos Institucionais – AI, especialmente durante o Governo de Costa 

e Silva, o Ato Institucional n° 5, que promoveu a c assação de vários políticos, iniciou 

também a suspensão dos direitos políticos de pessoas de diferentes camadas 

sociais que não tinham nenhuma vinculação com partidos de esquerda ou ligação 

com movimentos sociais. A partir desse ato ditatorial dos militares o povo brasileiro 

                                                 
36 Sobre a atuação das organizações de esquerdas em Campina Grande ver: SOARES, Gilbergues Santos. Heróis 
de uma revolução anunciada ou aventureiros de um tempo perdido: a atuação das organizações de 
esquerda em Campina Grande. Mestrado em Ciências Políticas. UFPE. Recife. 2000. 
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começou a perceber o autoritarismo e a centralização nas mudanças políticas, 

econômicas e sociais que os governos militares estavam impondo a todo país. 

       

A sociedade campinense mesmo tendo discernimento dos atos ditatoriais 

dos militares, não esperava jamais ser atingida, porém no dia 15 de junho de 1964, 

sete meses depois de ser empossado como prefeito de Campina Grande, Newton 

Rique teve o seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por dez anos. 

Assumindo interinamente o cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal, o 

vereador João Jerônimo da Costa, administrou o município durante cinco meses e 

quinze dias; mas, Williams Arruda, vice-prefeito eleito, até então impedido de 

assumir o cargo de prefeito pela Câmara Municipal, por força da concessão de um 

Mandato de Segurança, toma posse no cargo de prefeito de Campina Grande. O 

DIÁRIO DA BORBOREMA publicava na sua edição do dia 30 de novembro de 1964, o 

seguinte texto: 

Reunida ordinariamente na tarde de ontem, a 2ª Câmara do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, resolveu por unanimidade de votos julgar 
improcedentes, quanto ao mérito, as alegações levantadas pelos 
advogados do Sr. João Jerônimo da Costa, no recurso que interpuseram a 
decisão de 1ª entrância, decorrida no foro local, que determinou a 
reintegração do Sr. Williams Arruda nas funções de vice-prefeito e a 
conseqüente posse no cargo de prefeito de Campina Grande. 
 

 Williams Arruda em entrevista concedida ao historiador Damião de Lima, no 

dia 10 de novembro de 1995.  

 
Deixa evidente que embora não compactuasse do ideário 
desenvolvimentista, com o mesmo fervor que o seu antecessor, pois sua 
indicação para compor a chapa de Newton Rique advinha dos setores mais 
tradicionais, aprendera a respeitar o grupo que ficava no entorno do prefeito 
e, segundo o próprio Williams Arruda, durante a convivência com o prefeito 
passou a entender a importância do projeto desenvolvimentista do 
município e, por isso, resolveu dar continuidade ao projeto iniciado pelo 
prefeito cassado.  (LIMA, 2004, p. 146).  

 

Apesar desse discurso, Williams Arruda fez uma administração voltada mais 

para a modernização da cidade do que para a industrialização (que era o foco de 

Newton Rique), seguindo a nova ordem imposta pelos governos militares no país, 

com um secretariado formado de pessoas com uma larga visão empresarial, além da 

relação partidária e ideológica com os poderes estadual e federal, o prefeito 

redirecionaria os recursos públicos existentes, além daqueles a serem 
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disponibilizados pelo governo estadual e federal, os quais seriam aplicados na infra-

estrutura da cidade, visando a modernização.  

 

Esta é a manchete do DIÁRIO DA BORBOREMA publicada no dia 6/4/65: “Para 

inspecionar obras, esteve nesta cidade o marechal Juarez Távora, Ministro da 

Viação e Obras Públicas”. Mas, na realidade, na ocasião, foi realizada apenas uma 

reunião entre o Ministro e vários prefeitos paraibanos. No dia 29 de abril partia com 

destino a Brasília, em avião especial, uma caravana de prefeitos paraibanos para um 

encontro com o Presidente da República Castello Branco. Como resultado dessa 

reunião, várias diretrizes foram determinadas especialmente na área social, entre 

elas a implantação da política habitacional do  Banco Nacional de Habitação (BNH), 

nas cidades do estado da Paraíba, através das Companhias de Habitação 

(COHABs), que foram os agentes executores dos programas de habitação popular 

do BNH. 

 

As COHABs foram concebidas sob a forma de sociedade mista, devendo o 

poder público, do Estado ou do Município, deter o controle acionário. O recurso 

utilizado para financiar os projetos das COHABs originava-se do FGTS. Nesses 

projetos, as prefeituras locais assumiam, quase sempre, os encargos referentes a 

implantações das infra-estruturas básicas e, por vezes, também participavam com a 

doação do terreno. Quando isto não acontecia, as COHABs deveriam adquirir o 

terreno a preços de mercado, por outro lado, elas delegavam ao setor privado todas 

as funções produtivas, contratavam empresas privadas para construção de 

moradias, se limitando, a fiscalização das obras; liberação das parcelas do 

financiamento; comercialização e cobranças.   

 

 Implantada na administração de Williams Arruda, a COHAB - CG pela sua 

organização foi considerada como modelo para todo país. As primeiras ações do 

prefeito Williams Arruda, como não podia ser diferente, foram voltadas para o setor 

social, através da construção de grupos escolares, igrejas, além de conjuntos 

habitacionais supervisionados pela Companhia de Habitação de Campina Grande 

(COHAB - CG). Em 1965, a COHAB - CG recebeu do BNH a liberação para construir 

as primeiras 300 moradias populares, distribuídas pelos diversos bairros do 

município, também foram construídos três conjuntos habitacionais: Sandra 
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Cavalcante, Castelo Branco e Jardim Paulistano, com 1.200 casas destinadas aos 

funcionários municipais. O prefeito mantinha uma amistosa relação com as 

Sociedades de Amigos de Bairro (SABs), criadas na administração (1959-1963) de 

Severino Cabral, e para atender as reivindicações dos moradores do bairro de São 

José em setembro do mesmo ano era iniciada a reconstrução da Igreja da Guia.  

 

Durante a construção das citadas obras, Campina Grande recebeu a  visita 

inesperada no mês de setembro, no dia 14, uma comitiva procedente do Recife 

integrada por 18 oficiais do Estado Maior das Forças Armadas, comandadas pelo 

Major Brigadeiro Homero Souto de Oliveira, pertencente ao Núcleo de Defesa do 

Norte, segundo suas declarações a visita ao Nordeste era um serviço de observação 

e pesquisa.  
 

Inesperadamente, no dia 21, a cidade recebeu a visita da presidente do 

Banco Nacional de Habitação (BNH), Sandra Cavalcanti, para inspecionar as obras 

da COHAB - CG e tomar outras providências a respeito do BNH em Campina 

Grande.  

 

Destacando a administração do prefeito Williams Arruda centrada na área 

social, o DIÁRIO DA BORBOREMA publicava na sua edição do dia 15 de fevereiro de 

1966, o seguinte. 

 

[...] indo ao encontro de fortes aspirações da comunidade campinense, o 
prefeito Williams Arruda, assinou no dia 15 de fevereiro de 1966 a 
Mensagem e Projeto de Lei, propondo à Câmara Municipal a criação da 
Universidade Regional de Campina Grande, integrada por seis Faculdades. 
A Universidade Regional funcionará, de início, como Autarquia Municipal, 
podendo, entretanto, transforma-se em Fundação de Ensino Superior, por 
deliberação de dois terços de seu Conselho Universitário, ou transferir-se 
para a órbita do Governo Federal, por maioria simples daquele colegiado e 
ato executivo (declaratório) do prefeito. 

 

A Universidade Regional do Nordeste foi instalada solenemente no dia 30 de 

abril de 1966 pelo prefeito municipal Williams Arruda, no Teatro Municipal contando 

com a presença de autoridades locais estaduais e federais e a comunidade 

campinense. 
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Nesse mesmo dia a Voz do Brasil anunciava. 

 
Brasília 30 de abril de 1966. A secretaria de Imprensa do Palácio do 
Planalto anunciou os principais pontos do importante discurso do Presidente 
da República Castello Branco que será proferido em Campina Grande. A 
fala presidencial constará de doze laudas e nela o chefe da Nação 
assinalará a necessidade do cumprimento de várias tarefas, ainda pelo seu 
governo: democratização das oportunidades, planificação efetiva para os 
grandes problemas nacionais e racionalização do comportamento 
governamental. O Presidente Castello Branco fará ainda referências às 
sensíveis transformações já realizadas pela Revolução, no campo da 
previdência social, para assegurar a educação e habitação das famílias 
operárias, bem como proporcionar proteção aos desempregados. O 
presidente anunciará a seguir seus propósitos de unificar 
administrativamente a previdência social, sem alteração ou restrição dos 
benefícios concedidos aos seus contribuintes. Finalmente, revelará que a 
estabilidade continuará. Mas aqueles que desejarem a proteção do FGTS 
poderão fazê-lo, e os que preferirem simplesmente o atual sistema de 
estabilidade, continuarão com ele.                 

     

  No dia 1º de maio de 1966, nas comemorações ao “Dia do Trabalho”, 

Campina Grande recebeu a visita do Presidente da República o Marechal Humberto 

de Alencar Castello Branco que proferiu um importante pronunciamento à Nação, no 

Clube do Trabalhador, como citado acima. Antes do pronunciamento do Presidente, 

o Governador João Agripino falou em nome do Estado, o prefeito Williams Arruda 

em nome do Município e o gráfico Enedino Ferreira representou milhões de 

operários do Brasil.      

 

Com essa visita, Campina Grande foi contemplada com investimentos para 

várias obras, entre elas destacamos a ampliação do Campus II da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) sediado em Campina Grande, os incentivos para a infra-

estrutura da cidade e investimentos na área de habitação através do BNH, que 

passa a firmar parcerias com entidades associativas municipais e federais.  

 

O Banco Nacional de Habitação (BNH) em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC) construiu no bairro do Catolé o Conjunto Residencial Jessé Pinto 

Freire ou como é mais conhecido Vila do SESC, no mesmo bairro o BNH construiu 

outro conjunto em parceria com o Instituto de Previdência e Assistência dos 

Servidores do Estado (IPASE) destinado aos funcionários federais, conhecido como 

Vila do IPASE. No bairro de Bodocongó outro conjunto residencial foi construído 
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pelo BNH, este para os funcionários e professores da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), conhecido como Conjunto dos Professores.   

 

O prefeito Williams Arruda não poupava esforços na implantação da infra-

estrutura necessária à modernização da cidade e conseqüentemente na 

industrialização, fazendo investimentos em áreas consideradas prioritárias, que 

beneficiava assim as indústrias já em funcionamento como também, as futuras que 

viriam se instalar no município. A Companhia de Industrialização de Campina 

Grande (CINGRA) elaborou vários projetos setoriais, entre os quais: a Companhia 

de Eletricidade da Borborema (CELB) e a Telecomunicações de Campina Grande 

S.A. (TELINGRA), empresas de economia mista com administração do governo 

municipal.   

  

Quanto à construção da infra-estrutura do Distrito Industrial o prefeito 

Williams Arruda deu continuidade ao projeto iniciado na administração de Newton 

Rique. O Distrito Industrial contava com ótimas instalações físicas e bem localizadas, 

construídas dentro dos padrões mais modernos dispondo de serviços de 

comunicação, água e saneamento, calçamento, energia elétrica e transporte, toda 

essa infra-estrutura levou o prefeito Williams Arruda à certeza da vinda de novas 

indústrias para Campina Grande, por outro lado a centralização das novas políticas 

dos planos dos governos militares não priorizava o desenvolvimento industrial na 

região Nordeste.  

 

Dentro desse cenário o prefeito Williams Arruda e o governador João 

Agripino recebem no mês de maio de 1967, em Campina Grande, a visita do 

Presidente da República Arthur da Costa e Silva, para inauguração da indústria 

WALLIG NORDESTE S/A, no Distrito Industrial, a solenidade contou com a presença do 

Sr. Werner Pedro Wallig, maior acionista da empresa e do Sr. Dilermano Gomes 

Monteiro, Superintendente da SUDENE, além de vários Ministros de Estado, 

autoridades civis e militares da Paraíba e de Pernambuco.  

 

Apesar do discurso do Presidente Costa e Silva prometendo investimentos 

para Campina Grande e das promessas do novo Superintendente da SUDENE, 

ficava extremamente difícil encontrar quem tivesse interesse em investir em 
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Campina Grande, mesmo a cidade dispondo de boa infra–estrutura para acolher 

novas indústrias. 

 

Mas, o grupo desenvolvimentista campinense não desanimou diante do 

fracasso com o seu plano de desenvolvimento da cidade através do projeto de 

industrialização. Acreditando no seu sonho retomaram as discussões e buscaram 

novas alianças, articularam-se preparando os caminhos para assumir novamente o 

poder municipal e ocupar o cargo de Williams Arruda, o candidato deveria ter os 

mesmos ideários do plano de Newton Rique para concorrer no pleito que se 

aproximava. O grupo desenvolvimentista preconizava que as políticas adotadas até 

então seriam substituídas por uma política que representasse ao mesmo tempo a 

retomada do Plano de Desenvolvimento e do projeto de industrialização, e que 

significasse, também, uma negação de toda política econômica que até então estava 

sendo implementada pelos militares tanto a nível local como regional. 

 

Desde as suas primeiras participações no cenário político paraibano, 

Ronaldo Cunha Lima demonstrou liderança e carisma, dois elementos fundamentais 

para impulsionar qualquer carreira política. No final dos anos 50, o jovem 

universitário, representante e grande liderança estudantil, elegeu-se vereador em 

1959 e três anos depois, foi eleito o deputado estadual mais votado pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro, destacou-se como líder da Frente Popular Nacionalista no 

Estado e deixou registrado seu repúdio ao golpe militar de 64. Eis, portanto, o 

candidato dos desenvolvimentistas. 

 

A partir do pleito de 1966, Ronaldo Cunha Lima, contou com o apoio do 

grupo desenvolvimentista campinense (que via nele provável substituto do Newton 

Rique), por ter sido novamente eleito o deputado estadual mais votado do Estado, 

com 8.871 votos. Essa votação expressiva foi determinante para o reconhecimento 

da condição de candidato das forças progressistas e do grupo desenvolvimentista à 

prefeitura municipal.  Eleito, sem grande embate, prefeito de Campina Grande no 

pleito de 1968, Ronaldo Cunha Lima tomou posse no dia 31 de janeiro de 1969 com 

grandes manifestações populares em sua homenagem. Mas, o novo prefeito 

governou apenas 42 dias, cassado pelo AI-5, no dia 13 de março, sendo substituído 

pelo vice-prefeito Orlando Almeida que tomou posse no cargo na tarde do dia 15 de 
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março, perante a Câmara de Vereadores. Porém Orlando Almeida administrou a 

cidade por pouco tempo. 

 

No dia 11 de abril, o Presidente da República Arthur Costa e Silva decretava 

intervenção federal em Campina Grande e nomeava para o cargo de interventor o 

General (reformado) Manuel Paz e Lima, ex-secretário de Segurança Pública do 

Estado de Pernambuco, assumindo no dia 14 de maio de 1970. Todavia, não seria 

de paz a interventoria de Paz e Lima, vereadores da ARENA uniram suas vozes aos 

seus colegas do MDB, criticando a administração do Interventor Federal. A sessão 

de 24 de novembro, na Câmara Municipal foi bastante agitada, a presença de 

Tarcísio Telino, assessor do Interventor, esquentou mais o clima, em decorrência de 

sua atitude em estar anotando cuidadosamente todas as críticas dos vereadores 

arenistas, entre eles, Ari Rodrigues, Hermes Ramos e Everaldo Agra. O líder da 

ARENA, maior bancada da Câmara, Gumercindo Dunda, foi textual: “o grande erro 

do Interventor foi permitir que ficassem fazendo parte de sua administração, inimigos 

da ARENA”, referendo-se ao secretário Paulo Trauten. As críticas à administração 

municipal foram reiteradas pelo vereador do MDB, Argemiro Filho nessa mesma 

sessão. Já na sessão da Câmara Municipal no dia 29 de dezembro, as criticas 

voltaram com mais veemência, agora tendo a frente o vereador da ARENA Ari 

Rodrigues, com a unanimidade de todos os vereadores, que em seus 

pronunciamentos expressaram seu repúdio, sinalizando que o Interventor não 

administrava ou administrava mal. No dia 15 de junho de 1970, Paz e Lima renuncia 

ao cargo de interventor, sob forte pressão dos campinenses. 

Eis a repercussão, em Brasília, sobre a renúncia do interventor General 

Manuel Paz e Lima:  

 
A Voz do Brasil divulgava que o Presidente da República aceitara o pedido 
de exoneração do General Paz e Lima das funções de Interventor Federal 
do município de Campina Grande. Para substituí-lo, o Presidente da 
República Emílio Garrastazu Médici designara o engenheiro Luiz Motta 
Filho. (OLIVEIRA, 1990, p. 33).     

O DIÁRIO DA BORBOREMA publicava no dia 16 de junho de 1970 que o novo 

interventor federal de Campina Grande nomeado pelo Presidente da República 

Emílio Garrastazu Médici, pertencia a tradicional família campinense, nascido em 

Campina Grande no dia 20 de fevereiro de 1934, formado em Química Industrial 
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pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tendo sido graduado no ano de 

1961. Fazia parte da firma Motta Irmãos & Cia. Tinha sido diretor da SANESA, 

(antiga companhia de água e esgoto de Campina Grande). E ao final informava que 

o novo interventor federal de Campina Grande deveria ser investido nas novas 

funções na Capital da República, perante o Ministro da Justiça, professor Alfredo 

Buzaid. Luiz Motta Filho, Interventor Federal do Município de Campina Grande, de 

acordo com o Art. 3º do Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968, publicado 

no Diário Oficial em 16 de junho de 1970, tomou posse 15 de julho de 1970, ao 

assumir o cargo, Luiz Motta em um trecho de seu discurso destacou: “Foi dito que a 

Revolução é e continuará, estou aqui por indicação do IV Exército”. 

 

O Interventor Luiz Motta assume a prefeitura num momento em que o 

município passava por uma grande crise econômica em decorrência das políticas 

econômico-financeira e tributária implantadas pelos governos militares, 

concentrando renda e retirando a autonomia dos municípios, causou um efeito 

devastador na cidade de Campina Grande. Com a Legislação Tributária de 1965 que 

reduziu o fundo de participação dos municípios, concentrando nas capitais dos 

Estados os recursos destinados à modernização das estruturas administrativa, 

produtiva e de serviços, deixava aos municípios poucas possibilidades de 

investimentos próprios.  

 

A cidade de Campina Grande, apesar de contar com 200 mil habitantes, 

passou a receber a cota anual de apenas um milhão de cruzeiros, sua receita era 

insuficiente para cobrir as despesas de pagamentos do funcionalismo e da 

manutenção dos serviços públicos existentes. Enquanto o município de João 

Pessoa, por ser a capital do Estado, mesmo com uma população de 130 mil 

habitantes, teve sua cota anual elevada para quatro milhões de cruzeiros.  

       

Essa situação de estagnação econômica de Campina Grande na década de 

70 teve início já no primeiro ano de vigência da Reforma Tributária em 1966, e com a 

Constituição de 1967 e depois de 1969, o caráter centralizador da União acentuou-

se. A autonomia do município passou a ser limitada por legislação federal; ficando o 

município sujeito à fiscalização e controle por parte do Estado e da União. Ainda 
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assim, a Constituição garante-lhe três tipos de autonomia: política, administrativa e 

financeira.  

 
A capacidade de investimentos da municipalidade que, antes da reforma, 
era de 34% da receita total (excluídos empréstimos e convênios), caiu, após 
a reforma para 16% aproximadamente. A arrecadação municipal caia de 
forma assustadora e a lenta recuperação em 1972 seis anos após a 
vigência da Reforma Tributária a receita própria do município atingiu o 
mesmo nível de arrecadação de 1966, a valores constantes. (LIMA, 2004, p. 
196). 
 

Nesse cenário de inquietação e desesperança o município entrou na década 

70, o comércio que sempre foi o motor propulsor da economia campinense com a 

reforma tributária se encontrava quase parado e o Distrito Industrial sem receber 

novas indústrias, diante dessa situação a população campinense assistia indiferente 

as constantes sucessões de governo e mudanças políticas na Prefeitura Municipal, o 

povo assistia calado “A Ciranda da Política Campinense” como diz a historiadora 

Martha Lúcia Ribeiro.    

A partir da metade de 1970 foram sentidos os primeiros sinais de 

recuperação da economia do município. O Presidente Emilio Garrastazu Médici tinha 

implantado seu Programa de Metas e Bases para Ação do Governo que objetivava 

entre outras metas, o fortalecimento do poder de competição setorial através dos 

projetos que realizaria nas áreas urbanas do país. O interventor Luiz Motta confiante 

nesse discurso procurava investimentos para todos os setores econômicos do 

município, enviando projetos para órgãos estaduais e federais.  

O comércio buscava reconquistar suas posições perdidas, procurava se 

adequar mais à nova política econômica do Governo Médici. O setor industrial 

ganhava novo alento com o anúncio de implantação de novas fábricas no Distrito 

Industrial do Ligeiro, aquela altura, beneficiado com importantes obras de infra-

estrutura. O Banco do Brasil inaugurava, à Rua Sete de Setembro, sua nova e 

moderna agência e assegurava novas linhas de créditos e expansão das já 

existente. Por outro lado chegavam os equipamentos para a implantação da II 

Adutora de Boqueirão, para melhorar o abastecimento de água da cidade, projetada 

no Governo João Agripino e executada no Governo Ernany Sátyro, obra concluída 

em 15 de março de 1971. Paralelamente, tem início o serviço de pavimentação 
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asfáltica das ruas centrais da cidade, na época completamente danificadas pelos 

serviços de expansão das redes de água e de esgoto.            

A municipalidade, sob a administração do Interventor Federal Luiz Motta 

Filho, buscava os projetos preconizados pelo Programa Metas e Bases para Ação do 

Governo, numa tentativa de criar condições para obtenção dos recursos necessários 

às obras de infra-estrutura exigidas pelo desenvolvimento municipal. Na visita do 

Presidente da República Emílio Garrastazu Médici a João Pessoa, durante a 

audiência coletiva do Presidente Médici com todos prefeitos paraibanos, na ocasião 

o Interventor Luiz Motta fez uma rápida explanação da situação por que passava 

Campina Grande, em seguida pleiteou investimentos para o município junto ao 

Presidente Médici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO DISCURSO DOS PLANOS AO PLANO DISCURSO: 
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 3. SERFHAU E COMDECA NA CONCEPÇÃO DO PDLI 
  

  3.1 Plano Trienal de Ação - 1974/1976 
 

Chega em Campina Grande o SERFHAU – Serviço Federal de Habitação 

e Urbanismo trazendo o PDLI - Plano de Desenvolvimento Local Integrado para a 

cidade. No discurso do prefeito Evaldo Cruz, quando da apresentação do PDLI –

CG em 1973, afirmava que, com o plano o município se integrava definitivamente 

nos Planos Nacionais. 

 

No momento em que o País ingressa numa fase de pleno desenvolvimento, 
Campina Grande, na condição de principal pólo econômico do 
Compartimento da Borborema, não poderia deixar de se incorporar às 
metas de planejamento integrado preconizadas pelo Governo Federal, com 
a elaboração e implantação do seu Plano Local de Desenvolvimento.  

 

O PDLI – Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande 

foi elaborado pela COMDECA - Companhia Pró Desenvolvimento de Campina 

Grande em colaboração com o SERFHAU - Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo órgão do Ministério do Interior; constando de pesquisas, diagnósticos e 

plano preliminar de desenvolvimento, abrangendo informações estatísticas até 1970. 

 

Na sustentação e apresentação da nossa reflexão sobre o objeto de estudo 

pareceu-nos importante iniciar pela descrição mesmo que sumariamente do método 

do professor Rochefort adotado pelos governos militares, em meados dos anos 60, 

na concepção e elaboração do PDLI. No Brasil os primeiros trabalhos que tratam 

das transformações da cidade nascem sob a influência da geografia francesa de 

Jean Tricart e Michel Rochefort, emerge no país uma grande quantidade de 

trabalhos voltados à análise da cidade como integrante do sistema urbano ou da 

rede de cidades. O livro de Geiger (1963) e o de Santos (1967) são considerados 

marcos da constituição deste novo campo de pesquisa no Brasil, cujas duas 

principais marcas são: a adoção do enfoque interurbano e o estabelecimento de 
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relações entre o crescimento econômico nacional e as características do conjunto da 

estrutura urbana.  

 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), enquanto modelo 

explicitado no discurso do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) do Governo 

Costa e Silva, que no quesito referente ao planejamento urbano ratifica o Plano 

Decenal, no seu Capítulo II, que trata das bases para a formulação de uma política 

nacional de desenvolvimento urbano através da caracterização e do estudo de 

regiões programa e da definição de pólos de desenvolvimento. Em decorrência 

foram feitos estudos para a hierarquização da rede urbana nacional baseados no 

método do Professor Rochefort, com três níveis de centro de polarização: 1º. Pólos 

de Desenvolvimento de Interesse Nacional; 2º. Pólos de Interesse de 

Desenvolvimento Micro-Regional; 3º. Pólos de Equilíbrio.  

 

Em observância ao Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), o 

SERFHAU e a COMDECA antes de iniciar especificamente os trabalhos do PDLI de 

Campina Grande, em consonância com o método, primeiramente definiram a 

Compartimentação Geo-Econômica da Paraíba (ver Figura 2), de acordo com os 

vários estudos realizados no Estado, pelo professor Bernard Issler da Universidade 

de São Paulo (USP), com a colaboração dos professores Leon Clerot, Lauro Xavier, 

Beatriz Soares Pinto, Abelci Daniel de Assis e Gerard Proust, entre outros. 

 

Estes, por sua vez, levaram em consideração, trabalhos de Preston James, 

Dresh, Azis Ab’ Saber, Cajka, Fénelon, Correia de Andrade, Lacerda Melo e outros.  
 

A Compartimentação tinha por objetivo a determinação de universos dentro 

dos limites institucionais do Estado, onde se pudesse contar com recursos 

diversificados para o planejamento integrado com vistas à economia de espaço das 

infra-estruturas etc., e para programas de desenvolvimento, os três compartimentos 

ajustavam-se adequadamente. Como exemplo tem-se o Compartimento Litoral – 

Piemonte que é polarizado de modo efetivo, em parte, e potencial, em sua maior 

extensão, por João Pessoa. O mesmo ocorre com o Compartimento da Borborema, 
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em parte sob a polarização efetiva e, no todo, sob polarização potencial de Campina 

Grande. 

 

No terceiro Compartimento Sertão não se identificou cidade que se 

comportasse como Pólo. Dois núcleos urbanos, entretanto, exerciam influência 

relativa sobre municípios próximos, não oferecendo, apesar disso, condições que os 

pudessem classificar como Pólos: as cidades de Patos e Sousa.     

       

O PDLI de Campina Grande apesar de denominar-se “Plano Local”, na 

realidade estende suas observações e estudos ao “Compartimento da Borborema”, 

“Pólo Regional Definido” que reúne 57 municípios. O Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado (PDLI) por ser um plano altamente técnico trata de preparar 

Campina Grande para desempenhar sua função de Cidade Pólo do Compartimento 

da Borborema. A Cidade foi classificada pelo SERFHAU e COMDECA, dentro do 

Estado da Paraíba, como Pólo de Interesse de Desenvolvimento Micro-Regional, 

significando o reconhecimento da cidade como pólo de influência, dentro de uma 

polarização efetiva.  

     

Conceituou-se como POLARIZAÇÃO EFETIVA, a influência permanente, 

independente de crises econômicas de fatores exógenos ou de comportamento dos 

investimentos em infra-estruturas, que os Pólos, nítido e indiscutivelmente 

identificados – João Pessoa e Campina Grande - exerciam sobre o conglomerado de 

municípios. A exemplo de Campina Grande onde era efetiva influência ou poder de 

polarização da cidade sobre os cinqüenta e sete municípios tais como: 

Massaranduba, Lagoa Seca, Fagundes, Queimadas, Boqueirão, Cabaceiras, São 

João do Cariri, Gurjão, Soledade, Pocinhos, Olivedos, Puxinanã, Montadas, Areal, 

Esperança, Alagoa Nova, Areia, Remígio, Pilões, entre outros.   

 

A vinculação da vida dos municípios era estreita e dependente do Pólo, para 

o qual eram atraídos, ocorrendo à interação entre Pólo-Município, Município-Pólo,  

num processo contínuo, como se a subsistência dos mesmos dependesse de um 

cordão umbilical, por onde fluíssem todos os elementos vitais. 
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É do âmbito do trabalho do SERFHAU e da COMDECA o Compartimento da 

Borborema. Os estudos procedidos revelaram ter, o Compartimento, condições de 

ser tomado sob a polarização potencial de Campina Grande. Contudo o nosso 

recorte espacial é apenas o município pólo Campina Grande.   

 

Na medida que o SERFHAU criava o Sistema de Ação Comunitária (SAC) 

em Campina Grande orientava, numa grande cartada ideológica, a transformação do 

Conselho de Desenvolvimento de Campina Grande (CONDECA), em Companhia 

Pró Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA), criada pela lei municipal 44 

/ 71. No entanto, não era apenas uma troca de denominação, com essa 

transformação do conselho em companhia foi cassada a participação de 

representantes das classes populares nas decisões sobre o desenvolvimento da 

cidade de Campina Grande. A reforma administrativa nos órgãos públicos em todos 

os níveis administrativos, tão decantada no DISCURSO DOS PLANOS dos governos 

militares, estava sacramentada na cidade. 

 

Para entendermos melhor a participação da COMDECA na concepção e 

elaboração do PDLI se faz necessário descrever o modelo organizacional da 

Companhia proposto pelo SERFHAU: Diretoria, Setor Técnico, Setor de Análise de 

Projetos, Setor Administrativo e o Setor de Cadastro. O presidente da COMDECA 

era o arquiteto Renato Aprígio Azevedo da Silva; o diretor técnico, a engenheira 

Verônica Campos Pereira; diretor administrativo e financeiro, bacharel José 

Gaudêncio de Brito. Por determinação do SERFHAU, os funcionários que passaram 

pelos quadros da COMDECA na época, fossem de nível superior, técnico, nível 

médio ou auxiliar, todos receberiam pela própria dinâmica e forma de participação 

nos trabalhos, um treinamento intensivo e cuidadoso, no campo do planejamento e 

dos projetos urbanos.    

 

Com o treinamento e capacitação, tornaram-se todos eles especializados, 

sendo então alvo de melhores propostas de trabalho por parte de outras empresas 

públicas e privadas, levando muitos desenhistas, arquitetos e engenheiros a 

deixarem os trabalhos de pesquisas e de pranchetas, antes da conclusão dos 

mesmos, em decorrência dos baixos salários pagos pela Prefeitura Municipal, 
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conseqüentemente dificultando a formação de uma equipe permanente na 

COMDECA, acarretando também um adiamento na conclusão do Plano.  

O Interventor Luiz Motta não poupava esforços para conseguir mais 

financiamento para impulsionar os trabalhos da elaboração do PDLI, pois mesmo 

com o financiamento do SERFHAU, os custos financeiros eram bastante altos na 

manutenção de várias equipes de trabalho. Em 1972, além de arcar com os salários 

de seus técnicos e os da COMDECA, a Prefeitura Municipal contratou a Companhia 

Latino Americana de Planejamento (CLAP) para efetivação do cadastro imobiliário 

da cidade. Ademais para a execução do trabalho, fez-se necessário o levantamento 

aerofotogramétrico que ficou a cargo da Força Aérea Brasileira. 

Posteriormente, pela portaria de número 1.746, de 4 de setembro de 1972 

foi nomeada uma comissão de valores, formada pelos Engenheiros Austro de 

França Costa, José Bezerra, Berilo Ramos Borba, José Vasconcelos, além dessa 

comissão a Prefeitura contratou a Associação Técnico Científica Ernesto Luis de 

Oliveira Junior (ATECEL).   

Seguindo as orientações do SERFHAU, dentro de uma organização 

centralizada, foram montados os grupos de trabalho subdivididos em equipes com 

seus respectivos coordenadores sob uma coordenação geral do presidente da 

COMDECA o arquiteto Renato Azevedo. A metodologia utilizada seguia as 

determinações preconizadas no PDLI, pesquisar e analisar as cidades em todos os 

seus aspectos: Institucionais, Sócio-Econômicos e Físico-Territoriais, esses 

aspectos foram subdivididos em setores dentro de suas particularidades. 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) de Campina Grande 

constituiu-se na realidade, em uma imposição do governo militar em consonância 

com seu modelo de planejamento urbano integrado e centralizado. O PDLI - CG foi 

um plano concebido por técnicos especializados em planejamento urbano físico – 

territorial, onde a maior preocupação consistia em dotar a cidade de obras de infra-

estrutura visando à modernização e o desenvolvimento de Campina Grande. A 

sociedade campinense não foi ouvida e, freqüentemente, nem mesmo os técnicos 

municipais que estavam trabalhando na elaboração do Plano.  
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[...] ainda segundo o arquiteto Renato Azevedo, o PDLI passou por um 
processo de ‘digestão intelectual’ favorecida por uma ampla discussão 
promovida pelo interventor federal Luiz Motta Filho e pela disposição da 
equipe responsável por sua elaboração. Daí então, procedeu-se de acordo 
com uma metodologia que incluía a participação dos diversos segmentos da 
sociedade local através do Sistema de Ação Comunitária (SAC) instituição 
criada pelo próprio SERPHAU, apesar dos esforços da equipe responsável 
pelo plano, a discussão com a comunidade não funcionou efetivamente. 
Após mais de um ano de reuniões com representações de entidades e 
diversas instituições públicas e privadas (Federação das Indústrias, 
Associação Comercial, SABs, diretorias de hospitais e de escolas...), o 
resultado foi decepcionante. (GURJÃO, 1998, p. 128). 

 
O resultado não podia ser diferente por dois motivos iniciais, o primeiro é 

que o SERFHAU, numa estratégia ideológica que escamoteasse a participação 

efetiva de toda sociedade, criou o Sistema de Ação Comunitária (SAC), o qual 

selecionava os participantes das reuniões dentro praticamente de um único 

segmento da sociedade local, com exceção das SABs apesar de serem atreladas ao 

poder municipal desde sua criação; o segundo se refere ao discurso do PDLI, pois 

um plano participativo não se processa com decisões já estabelecidas. É indubitável 

o mérito e a coragem do arquiteto Renato Azevedo no auge da ditadura militar.  
 

Para o arquiteto Renato Azevedo, a origem do fracasso dessas reuniões e 
das tentativas em geral para obtenção de um plano participativo 
efetivamente pela comunidade encontrava-se, essencialmente no ‘propósito 
que norteava o PDLI’. Tratava-se, sobretudo, de cooptar aliados, de mitigar 
os problemas já postos e aqueles que o plano viesse criar e não de 
consultar a comunidade para atender as suas necessidades. O arquiteto 
Renato Azevedo defendia que o primeiro passo no processo de 
planejamento deveria ser a busca de opinião da comunidade de suas 
necessidades, e não como vinha sendo feito, convocando-se a comunidade 
para discutir coisas já estabelecidas. Segundo ele, a elaboração do plano 
em foco teve o mérito de demonstrar embora superficialmente, que jamais o 
plano pode ser um instrumento bruto. Mais importante que o plano é o 
processo. (GURJÃO, 1998, p. 129). 

 
No Relatório das Atividades da COMDECA de 1977, seu diretor o arquiteto 

Renato Azevedo fez um balanço de sua atuação na elaboração do PDLI, 

defendendo que o primeiro passo no processo de elaboração de um planejamento 

urbano deveria ser com a participação efetiva da comunidade nas discussões e 

decisões de suas reais condições de cidadania e não apenas de suas necessidades, 

e não como tinha sido feito, durante a elaboração do PDLI de Campina Grande 

convocando-se representantes de órgãos e instituições patronais (chamados de 

“comunidade” na época pelo SAC) para discutir em nome de toda sociedade 

decisões já estabelecidas. O arquiteto Renato Azevedo concluiu a autocrítica 
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afirmando que a elaboração do PDLI - CG acarretou uma tomada de posição 

diferenciada por parte da COMDECA em relação à concepção e elaboração de 

qualquer planejamento, plano ou projeto. Reafirmando categoricamente, que mais 

importante que o planejamento, plano ou projeto é o processo de participação de 

toda sociedade nos mesmos. 

 

Decorridos dois anos da presença do SERFHAU em Campina Grande 

(1970), e apesar de toda dedicação da COMDECA e esforços para conseguir 

financiamentos, o Interventor Luiz Motta Filho não conseguiu que a elaboração do 

PDLI de Campina Grande fosse concluída, ainda em sua administração, ficando a 

cargo  do novo prefeito eleito no pleito de 1972, Evaldo Cavalcanti Cruz. 

     

Na administração do prefeito Evaldo Cruz era evidente o aprofundamento 

da ligação política - ideológica com os militares no poder. O desenvolvimentismo do 

DISCURSO DOS PLANOS NACIONAIS podia ser percebido dentro da atitude de seu 

governo e da própria concepção do Plano de Desenvolvimento Local Integrado de 

Campina Grande.  A exemplo da administração do Interventor Luiz Motta Filho, que 

buscava a participação dos governos militares como auxilio ao desenvolvimento da 

cidade, Evaldo Cruz era favorável a ajuda federal, afinal eram aliados, buscando 

inclusive todos os programas dos planos dos governos militares para Campina 

Grande. Observamos que para ele a contradição entre a comunidade campinense e 

o golpe militar já estava solucionada com a aceitação do auxilio do governo militar 

quando necessário ao desenvolvimento do município. 

 

A elaboração do PDLI para o governo de Evaldo Cruz representou a 

possibilidade de ascensão política através de demonstração de confiabilidade e 

eficiência técnica, na possibilidade de um governo estável, política e 

economicamente inspirado no modelo de planejamento integrado, que lhe permitia o 

apoio das classes empresariais locais e dos governos estadual e federal. Sob esse 

aspecto, o PDLI tem um apelo propagandístico, em sendo executado deixaria a sua 

marca política e administrativa registrada na história da cidade.  
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O objetivo tornou-se mais a execução do plano, não só pelo fator político 

contido no sucesso de sua conclusão, como também por tornar a cidade apta a uma 

série de investimentos do governo federal. Não se pode dizer, entretanto, que o 

cenário construído não teve eficácia ideológica: Evaldo Cruz se firmou como um 

grande administrador e elegeu seu sucessor (ARENA) nas eleições municipais 

seguintes.  

 

A concepção do PDLI de Campina Grande (1970/1973), sob o aspecto 

ideológico, resumindo, podemos dizer que estava consoante com o PDLI, modelo de 

plano urbano concebido nos governos militares dentro do discurso de integração 

nacional. A ideologia do DISCURSO DO PLANO urbano era a integração nacional 

desempenhada a partir de um centro de decisões, que se colocava no nível federal. 

O discurso ideológico da integração nacional transformou o PDLI num PLANO 

DISCURSO, que propunha ignorar as diferenças de classe, afirmando a ausência de 

conflitos e de antagonismos entre elas e superando, inclusive, as barreiras regionais 

e locais.  

 

A integração nacional passou a ser considerada necessária ao 

desenvolvimento do País e subseqüentemente das cidades. Dentro desse contexto 

o Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) objetivava consolidar a cidade 

de Campina Grande como Pólo de Interesse Micro-Regional de Desenvolvimento, 

elevando a renda interna da cidade através de programas de investimentos em 

obras viárias e urbanísticas.   

 
De um lado estava dada à impossibilidade de ignorar os problemas urbanos, 
de outro a impossibilidade de dedicar o orçamento público apenas às obras 
viárias, vinculadas à lógica do capital imobiliário, de maneira aberta ao 
debate, sem sofrer críticas. Quando a preocupação social surge no texto, o 
plano não é mais cumprido. Ele se transforma no plano discurso que 
esconde ao invés de mostrar. Esconde a direção tomada pelas obras e 
pelos investimentos que obedecem a um plano não explicito. A 
administração municipal não era suficientemente afinada com as forças 
políticas (os empresários) campinenses para divulgar e impor seu plano. Os 
problemas urbanos campinenses ganhavam novas dimensões. 
(MARICATO, 2002, p. 142).      

 

A vinda do SERFHAU para Campina Grande em 1970, durante a 

administração do Interventor Luiz Motta Filho, trazendo profissionais estrangeiros 

para a elaboração do PDLI colocou-se dentro da mesma visão desenvolvimentista 
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de adesão ao que vem do exterior, em detrimento dos valores locais, e provocou 

inúmeros protestos nos órgãos de classe dos profissionais ligados a planejamento 

urbano, como também entre os professores dos Departamentos de Engenharia; 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mas os 

protestos na sua essência não tinham um cunho político – ideológico, na sua grande 

maioria eram de interesses financeiros, singularmente não eram dirigidos ao modelo 

de plano urbano o PDLI imposto pelos militares nem mesmo contra o SERFHAU, 

eram dirigidos ao contrato de profissionais estrangeiros.  

 

A ideologia desenvolvimentista voltada para o exterior imposta pelo 

DISCURSO do Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) do governo Médici através 

do PDLI trouxe conseqüências para o Plano de Desenvolvimento de Campina 

Grande, manifestando-se sob várias formas.  

 

A vinda para o município de um órgão federal (SERFHAU) e técnicos 

estrangeiros (PLAC) para a elaboração do plano de desenvolvimento local 

demonstrou o autoritarismo traduzido na imposição de um modelo de plano 

urbanístico e conseqüentemente um modelo de cidade e, nesse caso, com técnicas 

sofisticadas de pesquisa, coleta e análise de dados. Esse modelo de plano ideal 

como PDLI, no discurso oficial não concebe uma cidade dos homens, mas uma 

cidade eficiente, para o qual o know-how campinense para sua elaboração foi 

considerado insuficiente. 

 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) era um plano 

altamente técnico. Tratava de preparar a cidade de Campina Grande para 

desempenhar sua função de município pólo da rede de municípios integrantes do 

Compartimento da Borborema. Mais do que a construção das condições para 

exercer seu papel de município pólo, - embora o centro da cidade, especialmente a 

área do Açude Novo, que hoje concentra as grandes manifestações culturais e 

populares, tenha recebido novos e significativos melhoramentos -, é possível 

identificar ali os mesmos interesses que confirmam o atraso nas cidades brasileiras: 

a presença de grandes construtoras nacionais; obras faraônicas superfaturadas e a 

promoção da valorização fundiária e imobiliária com investimentos públicos dirigidos 

para uma área segregada, plena de símbolos modernos.    
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Aparentemente tratou-se da estratégia de construir uma ”São Paulo no 

Nordeste”, com condições para abrigar o desenvolvimento de Campina Grande, 

cidade pólo de interesse micro-regional, mediante o estabelecimento de relações 

entre o crescimento nacional e as características do conjunto da sua estrutura 

urbana.  No DISCURSO DO PLANO centralizado e integrado na medida que a cidade 

pólo se desenvolvia, as outras cidades do Compartimento da Borborema iam se 

desenvolvendo, numa polarização efetiva. 

  

O prefeito Evaldo Cruz nos pronunciamentos públicos em resposta as 

criticas sobre o teor urbanístico do plano, frisava que o PDLI de Campina Grande era 

mais que um simples plano urbanístico. O plano tinha diagnosticado todos os 

problemas da cidade, propondo soluções para todos os setores: mudanças no 

sistema viário urbano, urbanização de áreas centrais da cidade, reestruturação nos 

setores educacionais e administrativos, a erradicação de favelas através da 

construção de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH em parceria com a 

COHAB local e Prefeitura Municipal.   

 

Evaldo Cruz numa entrevista concedida aos jornalistas Hermano José e 

José Itamar Cândido, publicada pelo Diário da Borborema em 30 de julho de 1978 

afirmava.  

[...] considero a infra – estrutura urbanística imprescindível ao 
desenvolvimento sócio – econômico de uma comunidade. Não apenas 
construí parques destinados ao lazer da população, como abri ou deixei 
projetadas novas avenidas destinadas à ocupação dos espaços vazios da 
cidade. A Avenida Canal, a Avenida Santa Margarida e o contorno da 
Cidade Universitária são exemplos disso. Vocês já observaram como a 
cidade está crescendo nessas áreas beneficiadas? Em segundo lugar, o 
planejamento urbanístico a cuja execução me dediquei tornou Campina 
mais humana, recriando seus pontos de encontro ou fazendo surgir novos: 
o Calçadão, Parque do Açude Novo, a Estação Velha, a 2002, etc. Antes, o 
que havia? O que se tinha para mostrar aos que nos visitavam? Campina 
estava, na verdade, se brutalizando numa época em que o homem da 
cidade ansiava por redescobrir a natureza. Por fim, o desenvolvimento 
urbanístico disciplina o crescimento da cidade, beneficiando todos os 
setores de suas atividades e preparando-a para o futuro.     

 

            Assim pode-se afirmar que a racionalidade estava presente no PDLI 

diagnosticando crises e insuficiências e propondo soluções para todos os setores do 

município. Seguindo a concepção de Vera Rezende (1982) o PDLI tratava de um 
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plano “racionalista ou compreensivo” pela ênfase nos dados e na análise, 

pressupondo uma atitude científica, não ideológica diante do espaço urbano. Obtém 

do objeto de estudo, no caso a cidade de Campina Grande, um grande número de 

dados e informações. Como conseqüência de seu alto nível técnico, transformou-se 

no mais completo banco de dados sob a forma de diagnóstico e projeções sobre o 

município, e também, sobre o Compartimento da Borborema, tanto que tem sido 

usado até hoje como referência.  

 

O PDLI propunha uma estrutura urbana descentralizada, dividida em áreas 

independentes para certas funções e, ao mesmo tempo, interligadas. A necessidade 

de dividir para estudar é o fato que levou à determinação de cinco áreas de 

planejamento e intervenção. Segundo o PDLI, não se tratava de repartição aleatória 

do espaço campinense com intenções administrativas, porém o objetivo era ordenar 

o espaço para aplicação de ações específicas.  Esse era seu principal instrumento 

de intervenção sobre a cidade de Campina Grande. A descentralização iria ser 

definida através da subdivisão da cidade, analisada segundo suas características 

próprias, levando-se em consideração vários fatores como barreiras físicas, 

indicadores sócio-econômicos e problemas levantados pela COMDECA em seu 

diagnóstico.  

 

A importância dessa compreensão do objeto de planejamento em unidades 

é expresso no PDLI: o que foi identificado é que no caso de Campina Grande não se 

tratava de solucionar o problema de uma só cidade e sim o de um conjunto de 57 

cidades, que se interligavam numa polarização efetiva formando o Compartimento 

da Borborema. Por determinação do PDLI as cidades homogêneas sob diversos 

aspectos necessitavam de um plano ou programa para execução de suas obras.   

 

Em Campina Grande a descentralização proposta pelo SERFHAU e 

COMDECA era um fator de identificação com o modelo imposto pelo PDLI, mesmo 

que na sua elaboração tenham usado técnicas e instrumentos sofisticados para 

análise e projeções.  Examinavam a situação da cidade, diagnosticavam, faziam 

projeções e a comparava ao modelo ideal de cidade que, no caso, era funcional e 

definido dentro de uma rede interurbana hierarquizadas visando ao mesmo tempo a 

descentralização de funções e o desenvolvimento integrado. 
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No PDLI enquanto PLANO DISCURSO, o modelo de cidade proposto já estava 

previamente determinado. Os autores do PLANO (SERFHAU e a COMDECA) a 

exemplo do DISCURSO DOS PLANOS NACIONAIS dos militares tentavam, segundo Vera 

Rezende (1982a), maquiar ou vestir a cidade de Campina Grande. Mais que isso, 

usaram técnicas e instrumentos complicados para a época, numa demonstração do 

avanço tecnológico do plano e conseqüentemente do governo por outro lado, usava-

os para a comunidade como álibi, para justificar as proposições já estabelecidas. 

 

As proposições urbanas apresentadas no PDLI eram somente físicas, além 

de se configurar num arquétipo pronto e acabado para a cidade. Ciente disso pode-

se afirmar o determinismo físico do PDLI, à exemplo da urbanização do centro da 

cidade e pontualmente a política habitacional. Convergente com os objetivos da 

política habitacional do Banco Nacional de Habitação (BNH), presente na  cidade: 

tentava-se “manter a paz social” tão decantada no discurso dos militares, desde sua 

criação no governo Castello Branco (1964-66), pela oferta de mercado de trabalho 

no setor da construção civil, para a camada assalariada, e pela aquisição da casa 

própria que, segundo o discurso oficial explicitado no primeiro capítulo, encorajava a 

responsabilidade social e a estabilidade da comunidade. A ordem social era um 

elemento importante, consoante com a ideologia do desenvolvimento e da 

manutenção dos militares no poder, e uma das formas de garanti-la era pela 

provisão da casa própria para as camadas populares. 

 

Esses investimentos não obedeceram a um plano explicito. As obras não 

tinham um plano (aparentemente) e o Plano não apontava obras. O Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) de Campina Grande apresentado à 

sociedade campinense foi outro: um plano que se resumia basicamente em 

diagnósticos, dados estatísticos e proposições. Mas o PDLI se transformou num 

PLANO DISCURSO nas suas proposições urbanísticas, pois acarretou a segregação 

social das camadas populares de menor renda, a autoconstrução das moradias e a 

precariedade das condições de consumo coletivo que são vivenciadas atualmente 

em Campina Grande, iniciadas nos anos 70 em razão do PLANO DISCURSO nas 

políticas de remoção de favelas para a urbanização do centro da cidade, 
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especialmente na área do Açude Novo, e do intenso movimento construtivo 

promovido pela expansão do Sistema Financeiro de Habitação.  

  

O PDLI enquanto modelo do DISCURSO DOS PLANOS do governo militar, na 

sua concepção, no diagnóstico das necessidades, não teve a comunidade  

consultada nem tampouco ouvida. E é notável como essa atividade referida, de 

pensar a cidade e propor soluções para seus problemas, permaneceu alienada 

dessa realidade enquanto estava sendo concebida.  

 

E o PLANO DISCURSO seguiu sem nenhuma vinculação com a realidade 

campinense e boa parte do crescimento da cidade de Campina Grande se deu fora 

de qualquer lei ou de qualquer plano, (MARICATO 2002) com tal velocidade e 

independência que é possível constatar que de 1975 a 1980 verificou-se a 

intensificação do processo de favelização da cidade, passando de 03 para 17 as 

áreas faveladas.  “Nas sub habitações das favelas e dos cortiços se concentram 

52.504 pessoas, correspondendo a uma média de 17. 5% da população urbana.” 

(MELO,1985, p.33).  

 

O PDLI, enquanto PLANO DISCURSO, não se comprometia com os custos  das 

obras, nem tampouco com os recursos disponíveis, nem com os recursos a serem 

mobilizados até 1976. Esse plano não explicitava assim a direção tomada para 

execução das obras e nem seus investimentos. Quanto ao fator político - a mudança 

da administração a cada quatro anos – também não foi levado em consideração, e o 

problema foi relegado a COMDECA criada por determinação do SERPHAU: a cidade 

estava financeiramente quebrada, além de totalmente infestada por especuladores 

imobiliários, empreiteiros e lobistas (na época, chamados de intermediários), todos 

visando seus interesses particulares.    

 

No PDLI o objetivo do planejamento físico era a criação de áreas que 

funcionassem eficazmente e fossem auto-suficientes para que houvesse uma maior 

descentralização entre as várias áreas numa hierarquia de funções definida, onde as 

comunidades pudessem alcançar as mais favoráveis condições de crescimento, de 

modo que a cidade fosse planejada de maneira racional, do centro à periferia, 

visando um desenvolvimento integrado. A finalidade era criar uma rede de 
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comunidades morando em bairros dotados de suas próprias finalidades básicas. 

Pontos de reunião, lojas, instalações públicas, tudo deveria ser hierarquicamente 

projetado para os diferentes tamanhos de comunidades independentes. Nesse caso, 

no entanto, a maneira como os bairros se interligavam formando a cidade não 

adquiria relevância, pois o que importava era a integração interna. 

 

Como conseqüência, o PDLI abriu um leque de alternativas ao nível de 

análise e diagnóstico, chegando a considerar aspectos econômicos e sociais ao 

estudar a cidade de Campina Grande em vários níveis. Porém, suas proposições 

iriam configurar um plano físico territorial. Como expresso no plano, ele tratava dos 

aspectos físicos da cidade e dos determinantes físicos de seu desenvolvimento. 

 

O SERFHAU e a COMDECA justificavam o PDLI, dentro de seu 

determinismo físico, que alguns dos problemas do desenvolvimento econômico da 

cidade de Campina Grande poderiam ser advindos de uma obsolescência relativa ou 

parcial de sua estrutura física, porquanto nenhum plano global foi executado na 

tentativa de preparar a cidade para a expansão futura. Os problemas do 

desenvolvimento econômico da cidade de Campina Grande nesse discurso são 

decorrentes da falta de planejamento.  

 

Em abril de 1973 o prefeito Evaldo Cruz fazia a apresentação do PDLI – 

Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande.  

 

Ao expressarmos o nosso entusiasmo pelo trabalho realizado, que servirá 
como instrumento de racionalização e coordenação da Administração 
Municipal, não poderíamos omitir o valioso papel desempenhado por 
aqueles que contribuíram para a sua consecução, especialmente a pessoa 
do Dr. Luiz Motta Filho, ex-Interventor Federal do Município, que o idealizou 
e obteve os recursos técnico-financeiros necessários à sua realização. 
Dispondo agora do indispensável instrumento para a promoção do 
desenvolvimento do Município, cabe a Administração depositar sua 
irrestrita confiança na imprescindível colaboração da comunidade, para que 
os objetivos nele consubstanciados possam ser efetivamente atingidos. 

 
 Durante a solenidade de entrega do PDLI a comunidade campinense, 

realizada na Câmara Municipal em abril de 1973, o prefeito destacou nominalmente 

os órgãos institucionais federais e municipais que colaboraram, conceberam e 

elaboraram o Plano, ademais salientou que citar apenas os aspectos pesquisados, 
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analisados e diagnosticados pelo PDLI era importante, porém mais importante era a 

valorização dos profissionais que fizeram parte das equipes, esclarecendo a 

comunidade que na sua administração todas iniciativas tinha como objetivo principal 

a valorização da pessoa humana.   

   

O prefeito Evaldo Cruz, esclareceu que a fim de complementar-se como 

instrumento de planificação, necessitava o PDLI de um Programa de Ação, a inserir-

se em sua estrutura com a finalidade de utilização de estudos, reformulação de 

planos e operacionalização de metas, assegurando à Administração Municipal o 

máximo de dinamismo e base empírica na realização de atividades específica de 

governo. O prefeito encerrou seu discurso assegurando que em pouco tempo a 

administração municipal contaria com esse programa. 
 

O prefeito municipal de Campina Grande, Evaldo Cavalcanti Cruz, em 

solenidade na Associação Comercial em sua fala declarou: 

 

Faço saber aos presentes, que a Câmara de Vereadores, em 10 de maio de 
1974 aprovou e eu sanciono a L E I nº. 28/77 GP. Art. 1º. Fica aprovado o 
Programa de Ação para o Governo Municipal de Campina Grande para o 
Triênio 1974/1976 nos termos desta Lei. 

 

 

 O Governo municipal de Campina Grande, apresentando seu Programa 

Trienal de Ação -1974/1976 - na data em que o golpe militar de 1964 completava o 

primeiro decênio, integrava-se em definitivo no amplo movimento da planificação 

administrativa institucionalizado no Brasil pelos governos militares de acordo com a 

Constituição Federal de 1967 e o Decreto-Lei Federal 200/67. 

 

O Programa Trienal de Ação consubstanciava a determinação do Município 

de Campina Grande de enquadrar-se nas Diretrizes do Planejamento e 

Programação Nacional e Regional segundo as normas vigentes (Decreto-Lei nº. 

200/67 e Legislação subseqüente), e em seus fundamentos legais no que dispõem 

os Artigos 54 e 55 combinados ao Artigo. 2º. (item VII e 9º. Alínea i, da Lei 

Complementar nº. 2 – Lei Orgânica dos Municípios da Paraíba, de 17/12/1971). 
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O prefeito Evaldo Cruz encerrou seu discurso com uma nota de 

agradecimento.  

[...] externo aqui os melhores agradecimentos em nome da Prefeitura 
Municipal, à Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande, da 
Universidade Federal da Paraíba, que cedeu material e pessoal 
especializado de seu Escritório de Planejamento e Pesquisa para 
elaboração do Programa Trienal e, em particular à equipe que realizou os 
trabalhos técnicos; constituída dos Professores José Lopes de Andrade 
(Geógrafo Econômico e Sociólogo) e Antonio Idelfonso A. Melo (engenheiro 
e economista), da economista Heliane Gomes Boaventura e do estatístico 
Tito Carlos Rocha, cumpre ainda registrar o esplêndido trabalho da 
Companhia Pró Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA), na 
elaboração deste Programa, notadamente da Divisão Físico Territorial, sob 
a direção do arquiteto Renato Azevedo, responsável pelos Ante-Projetos 
arquitetônicos das principais obras previstas no Programa Trienal.  

 

O Programa de Ação do Governo Municipal passou a ser denominado pela 

população campinense de Plano Trienal, (denominação que adotaremos nesse 

trabalho) numa alusão aos anos da administração Evaldo Cruz. O plano era um 

instrumento, sobretudo, de programação financeira, sua efetiva aplicação 

obviamente dependeria da ajuda intergovernamental através dos mecanismos da 

política de “cooperativismo federativo”, comandado pelos Planos Nacionais do 

Governo, e da conjuntura influenciada pela inflação e pela política monetária ao 

longo do período programado. O prefeito Evaldo Cruz justificava o plano em todas 

entrevistas. “Quando os mecanismos naturais do mercado tornam-se responsáveis, 

pela demora em atingir o estado de equilíbrio nos sistemas o meio mais eficaz a 

recorrer é o Planejamento e a Programação ou Plano”. 

 
Segundo o Relatório da COMDECA de fevereiro de 1974 o Programa de 

Ação do Governo Municipal, no Triênio 1974/1976, em observância nas informações 

e proposições do PDLI e estudos subseqüentes, constituiu-se das seguintes partes: 

Objetivos, Análises, Necessidades e Metas. 

 

A integração dos setores físico, econômico, social e administrativo, e do 

planejamento e programação nos níveis local, regional e nacional, ensejando correta 

colocação das relações entre Campina Grande e sua área de influência, e entre a 

região Funcional Urbana resultante de outras Unidades Regionais de nível igual ou 

superior, constituem objetivos a serem alcançados através da:  
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- Implantação da Reforma Administrativa projetada (Lei Municipal 38/73) 

e modernização do sistema Financeiro de modo a minimizar os efeitos 

do comportamento cíclico da Economia e seus reflexos no Sistema 

Administrativo; 
 

- Adoção de táticas de atuação que interfiram no sistema Administrativo 

e concorram para estabelecer um esquema funcional capaz de eliminar 

desperdícios e gerar tendências à otimização de recursos; 
 

- Construção de equipamentos que aumentem o bem-estar da 

coletividade e permitam a expansão e aperfeiçoamento do serviço 

público (Finanças, Urbanização, Administração, Saúde e Educação e 

Cultura); 
 

- Integração do planejamento e programação local e municipal no 

sistema regional e nacional e articulação com os municípios do 

“Compartimento da Borborema”, tendo em vista a solução de 

problemas comuns e a interdependência do desenvolvimento 

econômico e social dentro da Unidade Regional que compõem. 

 

O Plano Trienal foi apresentado num momento em que a cidade 

atravessava uma grande crise financeira. O crescimento das Receitas Correntes 

municipais entre os anos de 1964 e 1974 vinha num ritmo extremamente lento, as 

Receitas de Capital se mostravam percentualmente baixas quando excluídos os 

empréstimos e convênios. O que levou à observação de que os investimentos 

municipais resultariam insignificantes ou inviáveis e sem estes dois elementos seria 

quase impossível executar as obras do Plano Trienal. Na hipótese de empréstimos, 

as receitas municipais não seriam economizadas, mas apenas reservadas para 

pagamentos às entidades financiadoras. Contudo, a nova política do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento do governo Médici, baseada no “federalismo 

cooperativo”, abriu perspectivas mediante convênios nos setores físico-territorial, 

sócio-econômico e administrativo-institucional. 
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Com as várias operações de crédito realizadas até 1972, a Administração 

Municipal de Campina Grande teve praticamente esgotada a sua capacidade de 

pagamento em 1973, ano em que se iniciaram os principais pagamentos às 

entidades financiadoras. Contudo, mediante reescalonamento de prazos contratuais, 

a liquidez municipal foi estabelecida, permitindo novos compromissos financeiros e 

prevenção contra as oscilações da liquidez. 

 

Mas essa situação financeira da prefeitura de Campina Grande não era 

exceção, mostrava que os problemas eram proporcionalmente os mesmos, face à 

situação local, regional e nacional. O aumento populacional campinense advindo das 

migrações traduziam-se numa pressão sobre as necessidades de equipamentos a 

serem utilizados na cidade. Implicavam também, maior diversificação e 

complexidade dos serviços de educação, saúde, habitação, abastecimento, 

transportes e diversões. De outro lado, todo afluxo de mão-de-obra exigia a 

dinamização das atividades produtivas de modo a garantir emprego e renda 

suficiente para o bem-estar geral, evitando assim o desemprego e suas 

conseqüências. 

 

Nesse cenário, o maior esforço do prefeito Evaldo Cruz para implantar o 

plano tanto na realização de obras, como na indicação de áreas prioritárias e 

elaboração de normas controladoras do processo Econômico e Social, vinha a ser 

imperativo, programático da máxima relevância. Um funcionamento mais eficiente do 

Sistema Financeiro da Prefeitura, nos setores de Tributação, Cadastro e 

Contabilidade, mesmo sem levar em conta a natural expansão dos quantitativos da 

Receita já arrecadados, era impraticável nas condições de espaço físico que lhes 

eram reservadas, assim justificava a importância das obras a serem executadas. 

   

A criação da Secretaria de Serviços Urbanos (Lei Municipal 38/73 - Reforma 

Administrativa), não tinha onde instalar seus diversos serviços. Déficit ainda mais 

significativo era o de escolas municipais primária para crianças na faixa etária de 07 

a 14 anos, cuja correção encontraria obstáculo praticamente intransponível na 

alocação de recursos do Orçamento Municipal para a Educação. Transferir para o 

Governo do Estado, mediante convênios, a manutenção de toda nova sala de aula 

construída para a cobertura do déficit escolar seria solução. No entanto apesar da 
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ligação política ideológica da administração municipal com o governo, o investimento 

em educação primária do Governo do Estado era cada vez menor em Campina 

Grande do que em João Pessoa que, entretanto, praticamente se equivalia como os 

dois maiores centros demográficos da Paraíba (170 mil e 200 mil habitantes, 

respectivamente, em números redondos, Censo de 1970, dados do IBGE). 

 

O Plano Trienal 1974 -1976 em consonância aos DISCURSOS DOS PLANOS 

NACIONAIS referentes ao planejamento local e regional integrado e em observância 

ao PDLI determinavam amplamente a interdependência das atividades humanas nos 

setores físico, econômico, social e administrativo. Daí a classificação em três 

categorias distintas das metas do plano ou programa: 

 

a) Metas Físico-territoriais na definição do plano, todas aquelas destinadas 

a ampliar, melhorar ou construir equipamentos nas Zonas Rural ou 

Urbana;  

b) Metas Sócio-econômicas, todas aquelas visando a integração do 

homem no sistema econômico ou a aumentar seu bem-estar na 

comunidade;  

c) Metas Administrativo-institucionais, todas aquelas objetivando a 

expansão dos sistemas Administrativo e Financeiro do Município. 

 

O PLANO DISCURSO ressaltava a valorização do Homem, seu ambiente de 

vida e de trabalho e seus esforços aplicados à produção de Bens e Serviços eram as 

Metas básicas do Plano Trienal. Metas especiais, em setores sócio-econômicos e 

administrativo-institucionais, visavam a estimular a eficiência relativa desses setores 

de modo a permitir uma melhoria mínima de 15% (dados da Secretaria de Finanças) 

das receitas tributárias nos anos de 1975 e 1976. 

 

Na Administração Municipal Indireta a Companhia de Eletricidade da 

Borborema (CELB) e Universidade Regional do Nordeste (URNe) a primeira 

Sociedade de Economia Mista da qual a Prefeitura detinha mais de 90% do Capital 

Social, e a segunda administrada pela Fundação do mesmo nome instituída pela 

Prefeitura; constituíam metas principais:  atingir a expansão e melhoria do sistema 

de abastecimento de energia elétrica de Campina Grande e municípios 
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circunvizinhos e o início da construção do “campus” universitário de Bodocongó, 

dimensionado para atender a demanda de alunos de nível superior tanto de 

Campina Grande quanto da região sob sua influência econômico-social. 

 

A ação planejada no triênio integrava-se ao orçamento municipal pelos 

programas; subprogramas; projetos; metas e atividades; discriminados na Lei 

Municipal 90/73 mediante o Orçamento-Programa para 1974 e nos atos executivos 

do prefeito Evaldo Cruz de acordo com os Orçamentos-Programa de 1975 e 1976, 

cuja elaboração e encaminhamento à Câmara de Vereadores se faria de acordo com 

o cronograma aprovado e o disposto na lei ou leis de institucionalização do 

planejamento municipal integrado. 

 

No plano, os programas e os investimentos no setor físico-territorial seguiam 

as determinações do PDLI: Sistema Viário; Centro Cívico; Pátio da Estação Velha; 

Avenida Canal e Museu de Arte são descritas a seguir. (ver  Figuras 3, 8 e 11).  

 

Localizada no Planalto da Borborema, a cidade de Campina Grande atuava 

como elemento de confluência e transição sócio-econômico-cultural entre as 

diversas zonas fisiográficas, que compunham o sítio do Estado da Paraíba: o Sertão, 

os Cariris Velhos, o Brejo e o Litoral. 

 

Fiel à sua gênese, a rede de suporte e circulação urbana desenvolveu-se a 

partir de radiais que, da mancha matriz, demandavam em busca daquelas zonas. A 

ocupação paulatina das áreas limitadas pelas radiais, entretanto, obrigou o 

surgimento de ligações entre a periferia ocupada e o “nó” (centro da cidade) 

acrescido em dimensões. As sucessivas ligações criaram, praticamente, anéis 

(embora nem sempre arcos entre radiais) ou polígonos que se foram fazendo 

presentes, nem sempre de modo nítido ou regular, do centro para a periferia, em 

função do crescimento da área ocupada. 

  

 O Sistema Viário (vide Figura em anexos) de Campina Grande 

caracterizava-se como um sistema radial - concêntrico embora as soluções de 

continuidade, conseqüentes da espontaneidade do processo, na época não 

permitam um deslocamento de um bairro periférico a outro, sem que se cruzasse o 
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centro da cidade. As ramificações tendentes a poligonais ou círculos concêntricos 

tinham, devido à impraticabilidade de tráfego (obstruções, por edificações, erosão, 

etc.) um caráter de vias secundárias, muito embora completassem uma teia que 

permitia caracterizar o sistema.  

  

A COMDECA na elaboração do Plano Trienal optou pela definição e 

implantação do sistema viário urbano coerente com o modelo de cidade imposto 

pelo PDLI, através do aproveitamento racional de todas as artérias básicas ofertadas 

pelo processo espontâneo de urbanização, evitando as proposições de cirurgia 

urbana para abertura de grandes vias, processo incompatível com o traçado básico 

da cidade.  Por outro lado tratamentos especiais para as “Radiais”, designadas de 

Artérias de Penetração, eliminando-se cruzamentos supérfluos e estrangulamentos, 

dotando-as de dimensionamentos compatíveis com o tráfego, sinalização, e de 

outros detalhes imprescindíveis ao perfeito funcionamento.  

 

Na classificação dessas vias o plano adotou a sigla AP para identificar a 

Artéria de Penetração, acrescido de uma ordem numérica, definindo-se assim as 15 

vias no tecido urbano. As vias que circundam a cidade, designadas Vias de 

Contorno passam a ser identificadas pela sigla AC, segundo o plano elas deveriam 

ter seus traçados corrigidos para efeitos de concordância e continuidade, suavizados 

os cruzamentos com as Artérias de Penetração e dimensionados de acordo com o 

tráfego. 

 

As questões relativas aos acessos rodoviários da cidade formados pelas 

Avenida Severino Cabral e Avenida Canal comporiam, juntamente com todas as 

áreas planejadas: Açude Velho (ver Figura 9); Açude Novo (ver Figura 10) e Estádio 

Municipal; a grande área “remanejada” em torno do centro urbano. A Avenida 

Severino Cabral, ou BR - 230, o principal acesso rodoviário ao litoral e a capital do 

Estado, se tornaria o mais importante acesso quando da conjunção com a BR-104, 

que a ela se ligaria através do acesso proposto ao Sul, nas imediações da atual Vila 

Cabral, na entrada da cidade, próximo ao limite urbano. 

 

O plano compatibiliza o tráfego rodoviário com o tráfego local, propõe a 

criação de ruas laterais paralelas ao eixo rodoviário. Estas ruas laterais seriam 
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separadas da via principal por meio de uma faixa arborizada que se destinaria não 

só à preservação de futuros alargamentos (destaque-se a importância da BR-230 e 

BR -104 como ao processo de paisagismo que aí será implantado. A passagem de 

veículos de uma faixa à outra se fará através de três ligações especiais, nas duas 

extremidades e no centro, evitando-se assim o perigo dos cruzamentos obstantes). 

 

A ênfase dada à integração do sistema de transportes visava um melhor 

desempenho. A par disso, o enfraquecimento do poder municipal diante da 

diversidade de órgãos envolvidos no assunto trouxe como conseqüência uma 

pequena margem de interferência para as proposições do plano, constituindo na 

maioria das vezes num PLANO DISCURSO. Mas a ênfase da integração no plano 

permeia todo o sistema viário, a ligação de Rodovias possibilitou a ligação entre os 

municípios da Paraíba com outros Estados da região Nordeste, como também dos 

demais estados do País, de acordo com o desenvolvimento integrado no DISCURSO 

DOS PLANOS NACIONAIS. 

 

Nas imediações do Açude Velho, o encontro com a Avenida Canal se faria 

através de uma rótula, cuja função seria a de suavizar e conjugar o tráfego 

rodoviário com o tráfego urbano. A localização do terminal rodoviário (Terminal 

Rodoviário Argemiro de Figueiredo) definia o centro do sistema viário e o ponto de 

transição entre este e o tecido urbano. A ligação entre a cidade e o terminal 

apresentava-se facilitada e convenientemente isolada, ao mesmo tempo. A 

localização do terminal rodoviário (Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo) 

definia o centro do sistema viário e o ponto de transição entre este e o tecido 

urbano.  

 

Na Avenida Canal foi dado um tratamento a esta artéria rodoviária, através 

da urbanização de suas vias que previa o aproveitamento paisagístico do canal, 

ajardinamento e arborização de suas margens, definição de acostamentos e faixa de 

rolamentos e a criação de uma calçada em toda a sua extensão. Esta calçada 

devidamente arborizada seria mais um elemento a enriquecer o plano paisagístico 

urbano.  (ver Figuras 13 e 14). 
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No Plano Trienal percebe-se a necessidade de reprodução ideológica do 

discurso do BNH, na complementação e conseqüente urbanização dos núcleos 

através da implantação de acessos viários, equipamentos básicos, comunitários, 

recreação e arborização, propiciaria sem dúvida, aos moradores, “uma confiança 

nas suas reais potencialidades de trabalho”, na medida em que este processo de 

urbanização fosse realizado com a ajuda de órgão federal, estadual ou municipal. 

A partir da grande massa de informação, dados e diagnósticos fornecidos pelo Plano 

de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), e das pesquisas efetuadas pela 

COMDECA com os moradores sobre os problemas dos conjuntos habitacionais: 

Castelo Branco; Sandra Cavalcanti; Jardim Paulistano e Três Irmãs; um programa 

de urbanização foi elaborado para os conjuntos pela COMDECA em parceria com a 

CEHAP estadual. 

 

Foram considerados, no plano, a localização de cada conjunto dentro da 

área urbana; a amplitude social de atendimento à população; período de existência e 

situação física do sítio de implantação; necessário se tornou a aplicação de um 

plano conjunto, objetivando a rápida recuperação dos núcleos, tornando-os aptos a 

se integrarem com o desenvolvimento sócio-econômico da cidade de Campina 

Grande. 

 

Muito embora, no plano, o enfoque aos conjuntos em um só volume, 

apresentasse dados sobre cada unidade, isoladamente, e proposição para cada 

conjunto, o Plano Trienal transformou-se no PLANO DISCURSO quando as questões 

sociais se apresentaram na sua elaboração:  

 
[...] as plantas e nível de detalhamento para cada unidade de equipamento 
tais como: Centro Social, Posto de Saúde, área de recreação entre outros 
elementos não foram ainda elaborados devido a atual fase de trabalho se 
prender a uma análise conjunta de cada núcleo. (OLIVEIRA, 2000, p.175). 

 

No Plano Trienal há uma preocupação explicita de caracterizar cada 

conjunto mesmo que seja apenas para valorizar os conjuntos diante da opinião 

publica ou numa tentativa de desviar o foco das criticas dos moradores sobre o BNH. 

Eis como os conjuntos são apresentados no Plano Trienal: O Conjunto Residencial 

Castello Branco (ver Figura 4) é constituído de 284 casas, ocupando uma área total 

de 60.040 m², com uma população de mais de 700 habitantes, sendo um dos 
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conjuntos mais habitados. Possui uma área livre de 15.358 m². O Conjunto 

Residencial Sandra Cavalcanti (ver Figura 5) é constituído de 172 casas, ocupando 

uma área total de 33.700 m², com uma população de 880 habitantes. Conjunto 

Residencial Jardim Paulistano (ver Figura 6) ocupando uma área de 36.180 m², o 

Conjunto Jardim Paulistano é constituído de 212 casas, e com uma população de 

aproximadamente 860 habitantes. O Conjunto Residencial Três Irmãs (ver Figura 7) 

ocupa uma área de 27.800 m², sendo constituído de 291 casas e com uma 

população de 352 habitantes.  

 

Os três conjuntos (Castello Branco, Sandra Cavalcanti e Jardim Paulistano) 

contavam com escolas de ensino de 1º. Grau todas funcionando em péssimas 

instalações e Postos do MOBRAL, quanto à iluminação eram servidos pela rede de 

energia elétrica da Companhia de Eletricidade da Borborema (CELB).  

 

O Saneamento Básico tanto dos conjuntos habitacionais como da cidade de 

modo geral é tratado no Plano com a mesma abordagem técnica sob as 

observâncias do PDLI, levando em conta que os serviços públicos básicos já se 

encontravam afetos a companhias estaduais, pois o município tinha perdido algumas 

de suas atribuições, entre elas o abastecimento d’água e esgoto, (que anteriormente 

eram realizadas pela SANESA, secretaria municipal extinta), a Companhia de Água 

e Esgotos da Paraíba (CAGEPA). Os recursos para o saneamento advinham de 

fontes federais (PLANASA) e estaduais. Com o enfraquecimento do município, sob a 

forma de centralização de recursos e decisões a níveis mais altos, tornou-se 

também pouco definido o Plano e suas proposições relativas ao saneamento básico. 

 

O Açude Novo acha-se localizado no centro geográfico da área urbana, 

oferecendo um vasto espaço físico porque, urbanizado, se revestiria de maior 

importância devido à implantação de áreas para recreação, lazer e ao processo de 

recuperação urbana, imposto à cidade. 

 

O índice de área verde por habitante encontrava-se entre os mais baixos do 

mundo, cerca de 0,48 m²/habitante, enquanto o índice indicado pelos urbanistas é 

de 16,00 m² por habitante (dados do IBGE - CG). A carência de espaços apropriados 

para equipamentos de recreação e cultura, o funcionamento impróprio da Prefeitura 
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Municipal (um edifício construído para fins hoteleiros) e a ausência de áreas para 

estacionamento, transformavam a urbanização da área do Açude Novo em meta 

prioritária na Administração de Evaldo Cruz, “como meio de humanizar e dinamizar o 

desenvolvimento da cidade”. 

 

No espaço nobre gerado pelo Açude Novo localizava-se a favela São 

Joaquim onde moravam várias famílias advindas do alto sertão paraibano. O PLANO 

DISCURSO, nas suas proposições, orientava a erradicação da favela São Joaquim 

sem ter um programa explicito para alocar as famílias, destinando para o local a 

implantação do Centro Cívico, apenas declina sobre:  

 
[...] o conjunto arquitetônico ladeado por vasta área arborizada e tendo a 
sua frente o majestoso espaço do Açude Novo. Este, não mais podendo ser 
espelho d’água, será submetido a um plano urbanístico e paisagístico, 
dotando-o de aspecto nobre através de generosidades de espaços, da 
arborização e do uso público. (OLIVEIRA, 2000, p.183). 

 

Um obelisco, de funções técnica, cultural e estética serviria como marco de 

encontro das coordenadas geométricas (Marco Zero), estabelecidas para a área 

urbana. Ressalte-se que este obelisco deveria ser uma homenagem aos Índios Ariús 

(ver Figura 12). O espaço condicionado pelos arrimos no Açude Novo permaneceria 

em nível superior aos das ruas em circulação, preservando a área contra a 

circulação de automóveis, permitindo mais proteção aos freqüentadores e ao mesmo 

tempo em que oferece uma perspectiva mais generosa aos observadores situados 

em torno da bacia do açude. Interligava-se este parque, através de uma passagem 

de nível inferior com o grande parque cultural localizado na área de ligação entre o 

Açude Novo e o Açude Velho, (a obra não saiu da prancheta). 

 

Neste parque cultural, de densa arborização, o Plano prevê a implantação 

de um Teatro de Arena (na administração de Ronaldo Cunha Lima 1984/1988 foi 

construído, no local, o Parque do Povo) com aproveitamento de um muro de 

concreto existente e de proporções gigantescas, construção de um Centro Cultural, 

área para fins recreativos, circo e festas anuais.  
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Os objetivos da primeira etapa de implantação do Programa de Ação do 

Governo Municipal ou Plano Trienal 1974/1976 seriam a urbanização da bacia do 

Açude Novo e áreas de contorno, com a construção de equipamentos tais como: 

 

-  O Monumento aos Índios Ariús, localizado dentro da bacia e situado 
exatamente sobre coordenadas fixas que definirão o marco “0” da cidade. 
Construído em concreto armado, de forma piramidal, terá 45 metros de 
altura e base de 4 metros. Como efeito estético, um lago o circundará, 
objetivando monumentalidade e beleza com fontes sonoras compondo o 
conjunto. 
-   Equipamento de recreação infantil, dando uma utilização nobre a área da 
bacia, criando uma freqüência familiar e educativa, devido à presença do 
monumento, esculturas e museu de arte. 
-  A construção do Museu de Arte assume uma elevada importância devido 
ao fato de o atual museu encontrar-se localizado em uma edificação 
inadequada ao funcionamento, contando em seu acervo com quadros e 
outras obras plásticas de elevado valor. O Museu proposto, com área de 
1.200 m², compatível com o seu acervo e atuação, deverá ser construído 
segundo técnica simples, material de fácil conservação e custo médio. 
 -  A densa arborização e exuberante ajardinamento obedecerão ao plano 
paisagístico já elaborado, visando triplicar o índice de área verde citado 
anteriormente. (OLIVEIRA, 2000, p.196). 
 

No Plano Trienal as atividades consideradas necessárias à implantação dos 

programas propostos relacionavam-se com quatro conjuntos de proposições: quanto 

aos objetivos, as análises, as necessidades, e as metas: a) físico - territoriais; b) 

sócio -econômicas; c) administrativo – institucionais. 

  

No aspecto de implementação, o Plano Trienal também se caracterizava 

como plano de programas ou diretrizes. Não obstante, como sugestão definida no 

campo administrativo, colocava uma maior atribuição a COMDECA (órgão de 

planejamento), objetivando um tratamento diferenciado para esse órgão e uma maior 

proximidade com o (prefeito municipal) poder Executivo. 

  

As questões relativas à implementação são tratadas no Plano Trienal num 

discurso que pressupõe garantida a sua execução. Sua elaboração como foi descrita 

em todo trabalho estava a cargo de um órgão municipal no caso a COMDECA com a 

colaboração do SERFHAU órgão federal ligado ao Ministério do Planejamento, 

ademais o plano na sua totalidade foi concebido e elaborado sob as observâncias do 

PDLI, o que segundo o discurso, elimina a necessidade de se politizar sua 

implementação com outras instituições e ou poderes seja estadual ou federal.  
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A falta de preocupação no DISCURSO DO PLANO por esse aspecto foi 

conseqüência da forma autoritária como foi imposto, concebido e elaborado seus 

programas e decidida a própria implantação do sistema viário, por órgãos estaduais 

e federais uma implantação isolada. 

 

Apesar de que, no Plano Trienal a implementação foi abordada de maneira 

abrangente, sob forma de programas a serem adotados e todas suas metas serem 

cumpridas, com base nos aspectos administrativos e de legislação, (citados 

anteriormente). O que o obrigou a recorrer a recursos externos, mostrando também 

a necessidade de revisão das receitas públicas, distribuídas pelos níveis municipal, 

estadual e federal, enfocando especialmente a situação da cidade de Campina 

Grande que exercia o papel de pólo regional.      

   

Assim o Plano Trienal demonstrou a insuficiência da estrutura municipal, 

quer no aspecto financeiro ou administrativo, para a implantação dos programas 

elaborados, quer na identificação de falta de autonomia dos órgãos que compunham 

a máquina administrativa, quer na falta de recursos federal ou estadual; o plano 

demonstrou a necessidade de transformações para a execução do que propôs, sob 

pena de se transformar apenas num PLANO DISCURSO.  

 

Nessa perspectiva torna-se relevante destacar entre os vários aspectos do 

plano, o aspecto financeiro, considerando que o município vinha sofrendo um 

processo gradativo de insuficiência de recursos, decorrentes de vários fatores:  

mudanças das políticas distributivas nos DISCURSOS DOS PLANOS NACIONAIS para os 

municípios; da Reforma Tributária; da mudança nos modelos dos planos urbanos e 

na criação de órgãos e desativação de outros órgãos de planejamento, no caso o 

SERFHAU em maio de 1974, e da própria mudança de governos a nível estadual e 

federal. 

 

Seguindo esse percurso agitado das crises e mudanças político-

institucionais que marcaram a história dos modelos de planos urbanos no Brasil, 

desde o golpe militar de 64, a tendência predominante na época (1974/1976) foi a do 

fortalecimento da autoridade central em prejuízo dos Estados e Municípios e a 

substituição dos critérios democrático-representativos do sistema de planejamento 
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urbano, não por outros ditos mais aperfeiçoados, mas por critérios autocráticos e 

tecnocráticos de tomada de decisões.  

 

Neste contexto, ainda quando o Plano Decenal do governo Castello Branco 

tenha ficado nas gavetas, logo substituído pelo Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do governo Costa e Silva e quando este ratifique o Plano Decenal 

no que se refere ao planejamento urbano, logo substituído pelo I Plano Nacional de 

Desenvolvimento do governo Médici e quando este, especialmente no que se refere 

ao setor de planejamento urbano, discrepe às vezes do modelo de plano urbano 

integrado efetivamente implantado, a tendência à planificação integrada foi 

crescente.  

 

Os riscos, agora já não eram os de que a prática política impeça, como no 

caso do Plano Trienal de Campina Grande 1974/1976, a consecução dos objetivos 

propostos ou a implementação de organismos de planificação. Mas, ao contrário, de 

que os organismos de planificação e o estilo de decisão autoritária e tecnocrática 

venham novamente a impedir a vida política da comunidade campinense e da 

“sociedade civil” de todo país. 

 

 

 

 



DO DISCURSO DOS PLANOS AO PLANO DISCURSO: 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO DE CAMPINA  GRANDE 1970 - 1976 
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4. A ADMINISTRAÇÃO EVALDO CRUZ 

 

 

O ano de 1972 fez reviver em Campina Grande aquelas memoráveis 

campanhas políticas de 1959, de 1963 e 1968, com o povo nas ruas a aplaudir os 

candidatos de sua preferência e isso foi sem sombra de dúvida uma reação natural 

de um povo que passou pela frustração de assistir seus dois prefeitos eleitos 

democraticamente serem cassados: Newton Rique, eleito em 1963, foi cassado pelo 

primeiro governo militar, Humberto de Alencar Castello Branco em 14 de junho de 

1964; e Ronaldo Cunha Lima eleito em 1968, governou 42 dias, foi cassado no 

governo de Arthur da Costa e Silva pelo Ato Institucional nº 5, em 13 de março de 

1969, sendo substituído pela imposição ditatorial por dois interventores federais 

Manoel Paz e Lima e Luiz Motta Filho. 

 

Devido esse lamentável acontecimento, mesmo antes das eleições o pleito 

sucessório municipal de Campina Grande transformou-se num fórum de debates, 

discussões, suscitando muitas conjecturas, inclusive a pacificação da política 

campinense, que poderia ser concretizada em torno de um nome que tivesse 

condições de aglutinar todas as correntes políticas da cidade. Todavia, a respeito de 

um desfecho dessa natureza, as opiniões tinham sido por demais contraditórias, 

quando três nomes de pré-candidatos já tinham sido lançados à apreciação do 

debate popular. 

 

Contudo, em que pesasse para muitos já ter a candidatura lançada, os 

propugnadores da conciliação política continuavam defendendo sua tese. E foi 

assim dentro deste espírito de congraçamento político-partidário, de uma 

significativa parcela da sociedade campinense que tinham interesses homogêneos, 

que surgiu o nome do advogado Evaldo Cavalcanti Cruz. 

 

De início, os comentários nas rodas políticas pessoenses foram os 

responsáveis pelo surgimento do nome do bacharel Evaldo Cruz como candidato 
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capaz de pacificar as tendências políticas campinenses. Posteriormente, essa idéia 

passou a tomar corpo, tendo sido muito sintomático nesse sentido o pronunciamento 

defendendo a indicação do nome de Evaldo Cruz feito pelo empresário Arthur Freire 

de Figueiredo, presidente da Associação Comercial de Campina Grande.  

 

Ademais os analistas da vivência política paraibana defendiam a tese de 

que, procurando resolver a disputa municipal entre os arenistas, Vital do Rego e 

Severino Cabral, ambos postulando a indicação partidária à sucessão municipal, o 

governador João Agripino no final do seu mandato tentaria pacificar a política 

campinense, respaldando também a indicação do advogado Evaldo Cruz, como 

candidato de conciliação. 

 

Em 1971 assume o governo do Estado da Paraíba, o governador Ernani 

Sátyro, político da inteira confiança dos militares. Sua indicação significou um prêmio 

pelos bons serviços prestados ao regime. Egresso da antiga UDN e base de apoio 

do governo militar no primeiro momento pós-golpe, Ernani Sátyro presidiu o Bloco 

Parlamentar Revolucionário, criado com o objetivo de dar sustentação parlamentar 

ao Governo Castello Branco. Em 1967 assumiu, na Câmara dos Deputados a 

liderança do Governo Costa e Silva, foi nomeado no ano seguinte Ministro do 

Superior Tribunal Militar de onde saiu para assumir o governo da Paraíba.   

 

Em Campina Grande a campanha eleitoral acompanhava o cenário 

estadual. O nome de Evaldo Cruz como candidato de conciliação tinha passado por 

uma rigorosa avaliação sob vários aspectos, politicamente já tinha exercido uma 

ativa militância na política campinense, tendo sido eleito vereador pela UDN com 

expressiva votação. Ademais, na ocasião de sua indicação, era presidente da 

Companhia de Industrialização do Estado da Paraíba, portanto, desempenhado uma 

importante função no governo João Agripino, por outro lado foi participante do “staff 

argemirista”, grupo pertencente a UDN, pelo que se compreendia teria trânsito livre 

nos círculos situacionistas e oposicionistas, fator de grande significação para a 

pacificação política campinense, onde seu nome seria o denominador comum. 

 

Outro aspecto que pesou na indicação de Evaldo Cruz; seu nome gozava 

de uma ampla aceitação nos meios intelectual e universitário, da cidade e do 
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Estado, contribuindo para tanto, sua condição de professor catedrático das 

Faculdades de Ciências Econômicas e Direito, respectivamente das Universidades 

Federal da Paraíba e Regional do Nordeste. 

   

A campanha foi bastante tumultuada a princípio, marcadas as datas das 

convenções municipais foram divulgados os nomes de seus candidatos e o clima de 

disputa dentro de cada partido foi inicialmente se acalmando. Na convenção do MDB 

não houve disputa, foi indicado o candidato a prefeito Nestor Filho, no entanto, na 

convenção da ARENA não houve consenso e a pacificação foi rompida, a legenda 

saiu com dois candidatos para disputar o cargo de prefeito de Campina Grande, pela 

ARENA 1 Evaldo Cavalcanti Cruz e pela ARENA 2 Juracy Palhano.  

 

Com o desenrolar da campanha o panorama político na ARENA ia mudar, 

desde a convenção esperava-se que a candidatura de Juracy Palhano fosse um 

desafeto por não ter sido indicado pela ARENA, candidato na convenção do partido. 

Não era. Numa arrancada sem precedente, Juracy ia conquistando votos nos bairros 

e no centro da cidade. Temerosos, mas ao mesmo tempo cautelosos ante a 

perspectiva de uma derrota, os líderes da ARENA 1, entre eles o governador Ernani 

Sátyro, o advogado Aluísio Campos, e o Ministro João Agripino acharam que tudo 

isso estava acontecendo  por causa da indicação de Salvador Neto como candidato 

a vice-prefeito na chapa de Evaldo Cruz. No dia 28 de outubro faltando poucos dias 

para o pleito de 15 de novembro pressionado por todos os lados, Salvador Neto 

renunciava e para substituí-lo, o industrial Antônio Gomes, que causou uma 

verdadeira virada na campanha da ARENA 1.  

 

Nas eleições para prefeito da cidade de Campina Grande, Evaldo 

Cavalcanti Cruz recebe os votos das camadas altas, em parte mobilizadas pelos 

discursos desenvolvimentistas e pelas propagandas da planificação administrativa e 

da pacificação política campinense. O outro candidato, Juracy Palhano, opõe-se a 

Evaldo Cruz classificando-o de candidato da burguesia palaciana, apresentando, ao 

mesmo tempo, uma plataforma de governo com propostas econômicas voltadas 

para investimentos estritamente campinenses, que implicava a perda de apoio dos 

setores sócio-econômicos mais favorecidos do Estado. 
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As eleições de 15 de novembro transcorreram sem maiores complicações. 

Eleitos Evaldo Cavalcanti Cruz e Antônio Gomes pela ARENA 1 com uma pequena 

margem de votos, a vitória do partido situacionista era incontestável. No dia 31 de 

janeiro de 1973 no Fórum Afonso Campos foi realizada a diplomação dos eleitos. 

Além do prefeito Evaldo Cruz, foram empossados pela Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA) 11 vereadores, ficando o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) com 

apenas 04 representantes no legislativo municipal.  

 

No entanto o vice-prefeito eleito, o industrial Antônio Gomes, que tinha 

contra sua candidatura um recurso de impugnação impetrado pela ARENA 2, deixou 

de receber diploma, juntamente com dois vereadores que não compareceram ao 

Fórum. Posteriormente por decisão do Tribunal Eleitoral Antônio Gomes toma posse 

em conjunto com os dois vereadores.  

 

Entretanto, segundo o próprio Evaldo, sua vitória contra Juracy Palhano se 

deve ao fato de que, enquanto esse discutia preferência palaciana, independências 

política e econômica campinense, temas que pouco tinham a ver naquele momento 

com as reivindicações dos eleitores, ele discutia educação, água e esgoto, energia 

elétrica e saúde, o que levou muitas pessoas especialmente dos distritos e subúrbios 

a acreditarem no seu discurso e na sua futura administração. 

 

Destarte que na Paraíba o início dos anos 70 é marcado pela ascensão ao 

poder, no Estado e no município de Campina Grande, de políticos ideologicamente 

afinados com a política do governo militar, o Governo Evaldo Cruz baseou-se no 

desenvolvimentismo, na planificação administrativa e na pacificação política 

campinense. Mais que isso, representou aquele que vem lutar pela paz e a favor do 

povo contra a improvisação administrativa, o empreguismo e o favoritismo, e contra 

“a continuidade das exaltações e das disputas políticas após as eleições”, segundo o 

seu próprio discurso de posse. Aliando-se aos “grupos da ordem e progresso”, 

Evaldo Cruz recebe amplo apoio das classes conservadoras e colabora de certa 

maneira com a intenção de privar as camadas populares de seu papel político, visto 

que qualquer tentativa de ascensão desta era considerada como manifestação 

contra o regime político implantado no País desde o golpe militar de 64.  
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Embora aprovado e eleito principalmente pelas camadas mais altas da 

sociedade campinense e paraibana, burguesas, Evaldo Cruz não é exatamente o 

representante de uma classe isolada. Suas atitudes políticas tendem mais para o 

individualismo, enfatizando a sua figura, do mesmo modo, que a sua campanha a 

favor do governo militar se centrou muito mais na figura do presidente Médici que no 

seu governo, chegando mesmo a um nível pessoal. 

 

Paralelamente, seus discursos que são as bases de sua campanha e de 

sua administração revelam o aspecto populista de sua personalidade política. È ao 

povo, em geral, que ele dirige os seus discursos. A esse povo, aliás, é avisado que 

as obras de seu governo começarão pelos distritos e subúrbios, áreas mais 

abandonadas, e pelo setor de educação em estado de calamidade pública, o que 

mostra que as classes populares já são relacionadas às intenções de seu governo.      

 
[...] convoco os homens e mulheres de minha terra, de todas as atividades 
ou camadas sociais, isoladamente ou por suas entidades de classes, numa 
integração indispensável do setor publico com o setor privado, pois se um 
depende do outro, a ambos cabe a missão conjunta de assegurar o 
crescimento da comunidade.  

 

Acompanhando esse discurso do prefeito Evaldo Cruz vê-se no estilo uma 

clara transposição do paradigma militar: o princípio da hierarquia 

comandante/comandados para a relação Município/Comunidade. Município 

comanda e Comunidade executa. Os valores básicos da instituição militar – Pátria, 

Ordem, Disciplina – também foram igualmente transpostos para o Município e para 

sua administração, concebendo Campina Grande como Cidade–Pólo estável, 

hierarquizada. Esta Cidade-Pólo, assim concebida, teria o atributo de modelo 

através de um processo que simultaneamente ao econômico é pedagógico ao 

social. A Cidade-Pólo enquanto modelo prescinde de símbolos cívicos próprios: 

 

- O Hino Oficial do Município de Campina Grande foi instituído em 1973, 

através da Lei Municipal Nº 84, de 05 de Outubro. A música e a letra foram 

escolhidas em concurso público regulamentado pelos Decretos 61/73 e 

60/74, tendo sido vitoriosa a letra apresentada pelo jornalista e professor 

Fernando Silveira e a música pelo maestro Antônio Guimarães Correia. 
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- A Bandeira, Brasão de Armas e Estandarte do Município de Campina 

Grande, instituídos pela Lei Municipal Nº 54, de 26 de agosto de 1974 

sancionada pelo Prefeito Evaldo Cruz, foram idealizados pelo conhecido 

heraldista, radicado na Bahia, Padre Paulo Leishmayer, autor consagrado 

de diversos símbolos heráldicos de estados e cidades brasileiras. 

 

Contudo não era das mais animadoras a situação financeira do Município ao 

início da nova administração. Mesmo antes de assumir o poder municipal, o prefeito 

Evaldo Cruz sabia que elevados encargos pesavam sobre as finanças municipais, 

frutos de vultosos empréstimos contraídos nos dois últimos anos 1971/1972, na 

administração do Interventor Luiz Motta Filho, para aplicação em diversos 

investimentos especialmente nos trabalhos da elaboração do PDLI. Uma das 

primeiras providências tomadas pelo novo dirigente municipal foi a de determinar o 

levantamento dos débitos da Prefeitura, sem o qual seria uma temeridade se 

planejar e fixar diretrizes para o corrente exercício. O resultado desse levantamento 

realizado por técnicos da COMDECA pode ser assim resumido: 

TABELA 4  
LEVANTAMENTO FINANCEIRO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE (1973) 

ENDIVIDAMENTO VALORES 

Dívidas do exercício de 1971  Cr$       89.273,48 

Dívidas do exercício de 1972  Cr$     354.964,42 

Empréstimos: 
                
Banco do Nordeste (II Adutora) 
Banco Industrial (Asfalto)      
Banco do Brasil (PASEP) 
Banco do Brasil (SERFHAU – PDLI) 

 
 

Cr$  2.500.000,00 
Cr$  2.250.000,00 
Cr$     250.000,00 
Cr$  1.255.000,00 

Previdência Social (INPS e FGTS) Cr$     683.113,36 

Petrobrás (asfalto) Cr$     490.000,00 

Outros Cr$     691.019,70 

TOTAL                  Cr$  8.432.370,96 

Fonte : COMDECA - 1973 

 

Vale observar que os valores dos empréstimos mencionados correspondiam 

ao montante principal da dívida, não incluídos, pois, os juros, comissões e correção 

monetária. Ao novo governo caberia continuar o pagamento do empréstimo do 

Banco do Nordeste e iniciar os do Banco Industrial, PASEP e SERFHAU, com 
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agravante de que já não contava com as arrecadações iniciais da Taxa de 

Pavimentação Asfáltica, utilizada para cobertura de despesas diversas.  
   

 

Outro aspecto que causava preocupação era a elevação da despesa de 

pessoal, decorrente do reajuste concedido pelo Interventor Luiz Motta em 1972, 

enquadrando-o ao salário mínimo na maioria dos casos. Medida, sem dúvida justa e 

legal, mas que comprometia sobremaneira a capacidade financeira do Município 

para resgate dos empréstimos contraídos. 

 
O quadro, pois, não era animador, para investimentos e obras públicas, 
dispunha o Município quase que exclusivamente das cotas do Fundo de 
Participação dos Municípios (Cr$ 95.000,00 mensais, em média) e do Fundo 
Rodoviário Nacional (Cr$ 150.000,00 trimestrais) cujas aplicações, contudo, 
são específicas, não podendo ser utilizadas em gastos não legalmente 
previstos na sua regulamentação. Por outro lado, a receita tributária básica 
do Município (Predial, ISS Territorial, cotas do ICM, taxas, etc.) se 
apresentava praticamente insuficiente para cobertura dos gastos correntes 
(pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, subvenções sociais, 
entre outros gastos).(LIMA, 2004, p. 216).  

 

Diante dessa situação, decorrente de elevados investimentos custeados por 

empréstimos públicos e privados, somente restava à nova administração levantar 

novos empréstimos ou buscar, junto a outras esferas governamentais, auxílios para 

a realização de obras públicas, não atendidas pelo Fundo de Participação dos 

Municípios ou Fundo Rodoviário. 

 

Nos entendimentos para novos empréstimos, teve o prefeito Evaldo Cruz 

seu primeiro impacto: à luz da situação financeira do Município recorrer aos 

empréstimos, rigorosamente, não lhe seria possível, pois a sua capacidade de 

endividamento (ou de pagamento) estava praticamente comprometida com os 

financiamentos concedidos nos dois últimos anos. Em outras palavras, nenhum 

empréstimo elevado, mesmo a curto, médio ou longo prazo, seria exeqüível, pois o 

Município não demonstrava condições para resgatá-lo, face aos compromissos já 

assumidos. Restava, portanto ao Prefeito Municipal, apelar para os auxílios 

governamentais. 

 

O prefeito Evaldo Cruz, cientificado de que havia desde 1971, um pleito do 

Interventor Luiz Motta Filho junto ao Ministério do Planejamento, requerendo auxílio 
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financeiro para obras de infra-estrutura, constatou junto aos organismos ministeriais, 

a existência do projeto, desengavetando o processo já que o mesmo se encontrava 

nos arquivos, reformulou-o por sugestão do próprio Ministério e encaminhou-o para 

análise. No encaminhamento desse processo foi importante o papel desempenhado 

pelo Ministro Reis Veloso. Analisando através da equipe da Secretaria de 

Articulação com os Estados e Municípios (SAREM) o projeto apresentado pelo 

governo Campinense para execução do Programa de Saneamento Ambiental, que 

incluía tratamento das áreas alagadas e poluídas, correção do tecido urbano e 

combate à erosão, o Ministro Reis Veloso considerou-o de excelente qualidade e 

levou-o a consideração e aprovação final do Presidente da República, Emílio 

Garrastazu Médici.    

 

Nesse particular, é de justiça destacar, a participação do Ministro João 

Agripino nessa nova tramitação do projeto, realizando gestões junto ao Ministério 

para a concessão do auxílio, como também da participação do Governador Ernani 

Sátyro, apoiando de imediato o pleito de Campina Grande, quando consultado sobre 

o assunto pela assessoria do Presidente Médici. Essa conjunção de esforços 

possibilitou a concessão de auxílio de 6,5 milhões de cruzeiros pelo Fundo Especial 

do Ministério do Planejamento, cuja aplicação dar-se-ia em construção de galerias, 

recuperação de áreas alagadas e poluídas, bem como meio-fio e linha d’água, a 

primeira parcela foi recebida e quase totalmente aplicada no primeiro ano de 

governo. 

 

O Ministério dos Transportes atendendo pleitos do prefeito Evaldo Cruz os 

quais foram feitos diretamente ao Ministro Mário Andreazza, profundo conhecedor 

dos propósitos do plano de governo do presidente Médici, no que se referia a 

importância das vias rodoviárias para o desenvolvimento do país, não demorou 

muito o ministro dos Transportes em compreender a significação para Campina 

Grande da construção do contorno rodoviário (1ª etapa) e da Avenida Canal, a 

primeira via expressa do município. E determinou a execução dessas obras num 

despacho lacônico mais incisivo na petição que lhe foi apresentada pelo Prefeito 

Evaldo Cruz: “Fazer”. 
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O despacho foi encaminhado ao Diretor Geral do Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens (DNER), o engenheiro Eliseu Rezende, que juntamente com 

sua equipe chega em Campina Grande no mês de agosto, e constatou “in loco” a 

importância da Avenida Canal e do contorno rodoviário, determinando de imediato a 

alocação de recursos necessários à realização das duas obras. No mês de outubro, 

as obras já estavam em andamento, sob a responsabilidade dos engenheiros Luiz 

Carlos Urquiza, Salvan Borborema e Alberto Dahia, este diretor do DNER na 

Paraíba. 

     

Persistia, contudo, o problema de resgatar os empréstimos contraídos. A 

análise feita da situação financeira do Município por técnicos do BNH demonstrava 

que no período de 1968/72, a receita própria de Campina Grande, embora tivesse 

tido um crescimento real de 8% ao ano, era acompanhada de perto pelas despesas 

correntes (pessoal, consumo, etc.), e enquanto que as obras públicas de maior vulto 

foram financiadas por empréstimos, cujos prazos variavam de dois a sete anos. A 

receita própria mal conseguia cobrir os gastos com o pessoal e a manutenção dos 

serviços públicos, o prefeito Evaldo Cruz para pagar os empréstimos, altamente 

onerosos em relação aos prazos para resgate teve que fazer o re-escalonamento ou 

consolidação da dívida. Consolidando, ou seja, obtendo um empréstimo à longo 

prazo (de 15 a 20 anos) para liquidar a dívida existente, com essa medida a 

Prefeitura do Município liberou sua capacidade de pagamento para obtenção de 

novos financiamentos para obras. 

 

  O Diário da Borborema na sua edição do dia 30 de abril de 1973 publicava:  

 

O BNH - Banco Nacional de Habitação assinou com a Prefeitura, contrato 
de empréstimo que permitirá a aplicação de quatro milhões de cruzeiros nos 
conjuntos habitacionais da CEHAP – PB, Companhia Estadual de Habitação 
Popular (de Campina Grande) e nos bairros que lhe dão acesso, o início das 
obras está previsto para o primeiro semestre de 1974. 

 

O diretor do Banco Nacional de Habitação (BNH), o economista paraibano 

Juarez Farias, ouviu do Prefeito Evaldo Cruz detalhada exposição da situação 

financeira do Município, concordou com ele na conclusão de que somente o re-

escalonamento das principais dívidas da Prefeitura poderia possibilitar a realização 

de um operoso governo. Mas na ocasião nada prometeu. No entanto ao economista 
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Juarez Farias terminou cabendo os maiores méritos do re-escalonamento de dois 

dos três principais empréstimos do Município e o encaminhamento do terceiro. 

 

Essa intervenção do diretor do BNH possibilitou a Prefeitura recursos, 

financiáveis em 18 anos, para recuperar os conjuntos habitacionais e executar as 

suas principais vias de acesso, os conjuntos foram adquiridos pelos funcionários 

municipais sem nenhuma infra-estrutura. Mas esse empenho de mão única favorecia 

duplamente o próprio BNH, pois anteriormente tinha financiado a construção os 

conjuntos habitacionais.      

 

Por outro lado, o Banco do Nordeste do Brasil concluiu a análise do projeto 

elaborado pela COMDECA e apresentado pela Prefeitura, para a urbanização do 

Açude Novo, local onde seria construído o Museu de Artes e o Centro Administrativo 

em consonância com os diagnósticos e proposições do Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado. Os adversários políticos, através da imprensa local, começavam a 

cobrar do novo prefeito o início das obras propostas pelo PDLI, mesmo antes de 

serem concluídos os trabalhos de elaboração do plano. 

 

Paralelamente a essa medida de natureza financeira, o governo Evaldo 

Cruz adotou uma política de severidade nos gastos públicos, que provocou um mal-

estar em alguns setores da sociedade campinense, na avaliação da Secretaria de 

Finanças era absolutamente necessária para o saneamento das finanças municipais, 

ao lado da maior eficiência do sistema arrecadador. Todavia a política financeira do 

governo municipal, em especial a cobrança do imposto predial, recebeu várias 

críticas e protestos, especialmente das camadas populares.  

 

Entretanto, o prefeito numa atitude populista reconhecendo Campina 

Grande como uma comunidade pobre onde apenas determinadas camadas sociais 

da comunidade podiam contribuir para os cofres públicos, determinou uma redução 

da alíquota do Imposto Predial visando equilibrar o aumento provocado pelo 

recadastramento imobiliário. Tal medida não deixou de beneficiar igualmente os que 

podiam contribuir. 
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Contudo, as maiores críticas eram dirigidas a COMDECA, contratada pela 

prefeitura para realizar o recadastramento imobiliário e outras providências no setor 

imobiliário municipal. Após o recadastramento, a COMDECA continuou suas 

atividades no setor imobiliário, e seu contato com o público passou a ser burocrático: 

distribuição de guias de impostos prediais e territoriais urbanos; emissões de multas 

e embargos, e no processo de fiscalização, controle de obras, atividades que por si 

só contrariam os interesses particulares, e muitas vezes políticos. 

 

Estas atividades geraram ondas de críticas severas, muitas vezes 

equivocadas e desinformadas (propositadamente na maioria das vezes segundo o 

diretor geral da Companhia) sobre a COMDECA, criando um clima contrário aos 

reais objetivos do processo de aumentar fundos visando cobrir as despesas do 

planejamento urbano de Campina Grande, que vinha sendo elaborado pela 

COMDECA.  Apesar dessas críticas, o diretor geral da COMDECA o arquiteto 

Renato Azevedo deu prosseguimento aos trabalhos de elaboração do PDLI - Plano 

de Desenvolvimento Local Integrado de Campina Grande.  

 

Na administração de Evaldo Cruz o desenvolvimento urbanístico foi o mais 

enfatizado objetivando o desenvolvimento sócio-econômico da cidade de Campina 

Grande diferentemente de seus antecessores, que priorizaram outros fatores; no 

governo de Newton Rique a industrialização como vetor do crescimento econômico 

da cidade, na administração de Williams Arruda a instalação de infra-estrutura 

institucional na modernização da cidade, os caminhos foram diferentes, mas o 

objetivo era o mesmo, o desenvolvimento do Município.  

 

Por outro lado, o prefeito Evaldo Cruz afirmava em todos os seus discursos 

que o futuro da cidade dependeria do empenho de seus governantes em investir na 

educação de seu povo. Logo após ser diplomado Prefeito de Campina Grande, pela 

Justiça Eleitoral, entrevistado pela imprensa pernambucana sobre as metas 

principais de seu Governo, citou entre elas a consolidação do ensino superior de 

Campina Grande. Repetia o que, reiteradamente, afirmara durante o pleito eleitoral. 

Portanto, nos seis primeiros meses de sua administração o prefeito Evaldo Cruz 

investiu em alguns setores como mais veemência com destaque para educação em 
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todos os níveis, posteriormente nos serviços urbanos, no patrimônio público, saúde e 

promoção social.  

 

Durante as discussões da escolha dos novos dirigentes da Fundação 

Universitária Regional do Nordeste (FURNe), em abril de 1973, o prefeito Evaldo 

Cruz abdicou do direito de indicar os dirigentes e aguardou até a decisão final, 

absoluta discrição quanto à solução que buscava alcançar. Segundo o Prefeito a 

situação da FURNe não podia ser encarada nem resolvida à luz dos interesses de 

grupos ou de facções políticas. Em se tratando de uma instituição de ensino 

superior, era com as autoridades ministeriais que a situação da FURNe deveria ser 

analisada e discutida, pois da aprovação dessas autoridades dependeria o futuro da 

Universidade Regional do Nordeste (URNe). Desejava dar ao problema a solução 

mais condizente com os interesses da comunidade e da própria classe universitária 

campinense. 

  

O prefeito Evaldo Cruz enviou ao Ministério de Educação e Cultura (MEC) e 

ao Conselho Estadual de Educação um relatório completo sobre a situação da 

FURNe destacando a importância da cidade de Campina Grande e ressaltando a 

experiência que a cidade já dispunha no campo educacional em todos os níveis; 

surge a grande oportunidade para a inserção de Campina Grande nessa política. 

 

A política educacional do Plano do Governo Federal, em obediência às 

diretrizes da USAID, desde sua implantação tinha como principal meta preparar 

mão-de-obra especializada para atender às empresas que estavam se instalando no 

país. Essa obediência levou os estudantes de todos os grandes centros urbanos do 

Centro-Sul, no final dos anos 60, a realizarem várias manifestações de protestos 

contra essa política educacional implementada a partir do acordo entre o MEC e 

USAID. No entanto, na região Nordeste, mais precisamente em Campina Grande, 

essa política foi apresentada como benefício para a política educacional da região.      

  

A partir dessas novas diretrizes do Programa Metas e Bases do governo 

Médici em dar continuidade ao crescimento acelerado da economia no início dos 

anos 70 e fruto dos acordos políticos que propiciaram a descentralização de projetos 

para a região Nordeste, o governo Médici através do Ministério da Educação 
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estendeu para essa região a política educacional voltada para a preparação e 

qualificação de mão-de-obra de técnicos capazes de lidar com a tecnologia 

industrial. Nesse cenário os políticos paraibanos entraram em cena. 

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) ratifica as metas sobre os 

problemas da educação em todo país, o Ministro Jarbas Passarinho demonstrou 

particular interesse pela problemática do ensino superior em Campina Grande, 

procurando assegurar à FURNe condições que lhe possibilitasse, pelos seus 

próprios esforços alcançar o equilíbrio que buscava para sua definitiva consolidação. 

Sob orientação do MEC a Universidade foi integrada à Reforma de Ensino, ademais 

o reconhecimento dos cursos sucedeu com rapidez. Em seguida a Universidade foi 

autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, a autorização foi homologada em 

tempo recorde pelo Presidente da Republica Emílio Garrastazu Médici.  

 

As metas do Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) sobre os 

problemas da educação em Campina Grande foram extensivas em resolver também, 

a situação precária no ensino de primeiro grau, concedendo um auxilio financeiro 

para construção de novas salas de aula no Município de Campina Grande. No 

ensino fundamental e médio o governo municipal, entre os meses de fevereiro a 

julho de 1973, investiu 220 mil cruzeiros com ampliação, restauração e 

desapropriação de terreno para construção de unidades escolares no município de 

Campina Grande, por outro lado a Secretaria de Educação ampliou sua atuação nos 

distritos e na zona rural. Em São José da Mata foram reabertas as escolas dos sítios 

Farinha e Olho D'água; em Boa Vista o prefeito Evaldo Cruz concluiu as obras do 

Ginásio Comercial, além das escolas dos sítios São Bento, Açude de Dentro e 

Bravo.  

 

No âmbito esportivo, o prefeito Evaldo Cruz em março de 1973 tinha 

constituído um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de construção do 

Estádio Municipal de Campina Grande. Embora não chegando a apresentar um 

relatório conclusivo, o grupo de trabalho motivou a população campinense para a 

realização de um de seus grandes sonhos, que era o Estádio Municipal. Em outubro 

quando já havia sido desapropriado o terreno para a Praça dos Esportes pelo 

governo municipal, o governador Ernani Sátyro anunciou a decisão “histórica” de 
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construir estádios, nas principais cidades da Paraíba. O estádio de Campina Grande 

em homenagem ao governador denomina-se Estádio Municipal Ernani Sátyro e 

apelidado pela população campinense como “o amigão”. Estava consolidado o 

grande anseio dos desportistas da Borborema. 

 

             Outro anseio dos campinenses diz respeito à solução definitiva para o 

problema do abastecimento de água.  A inauguração da II Adutora de Boqueirão, no 

dia 11 de setembro, foi sem dúvida alguma, o maior acontecimento do ano de 1973 

para Campina Grande. O Diário da Borborema em sua edição do dia 12 de setembro 

publicava: 

A II Adutora para a comunidade campinense era a solução definitiva de um 
problema que há anos afligia a cidade. Para o governador Ernani Sátyro, a 
vitória de um desafio que corajosamente aceitara há dois anos. Em seu 
discurso, o governador Ernani Sátyro, disse que ‘Campina Grande, era 
aquilo que se via ali naquele momento o povo nas ruas, consciente de seus 
problemas, de suas necessidade e de seu destino. Um povo que quando 
vem às ruas é para ouvir e julgar, ouvir e decidir’. 

 

O prefeito Evaldo Cruz na sua fala lembrou que antes de assumir o governo 

do estado, o ministro Ernani Sátyro não tinha nenhum compromisso administrativo 

com Campina Grande, pois nada prometera. Mesmo assim, uma de suas primeiras 

providências como governador foi procurar identificar os pontos de estrangulamento 

do processo de desenvolvimento da cidade. Identificados esses pontos críticos, os 

problemas foram equacionados e as possibilidades de solução estudadas 

racionalmente. E vieram as obras todas, fruto de estudos e planejamento, todas 

essenciais para a retomada e o aceleramento do progresso da cidade.  

 

O diretor do Banco Nacional de Habitação (BNH), o economista Juarez 

Farias, disse que sua presença na solenidade de inauguração da II Adutora de 

Boqueirão significava a quebra de uma norma da diretoria do órgão: a de não 

comparecer a solenidade dessa natureza, pelo grande número de obras financiadas 

pelo BNH que eram inauguradas por dia. Mas esta merecia a exceção por significar 

uma vitória da Paraíba, o primeiro estado brasileiro, em atendimento com 

abastecimento d’água de primeira qualidade e o segundo em contratos de 

financiamento com o BNH e o quarto em volume de financiamento. 
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Acrescentou que o BNH não negava recursos ao Governo da Paraíba, para 

a continuação do seu programa de água, esgotos e habitação popular. Esse crédito 

de que gozava a Paraíba – esclareceu – não se devia ao simples fato de um dos 

diretores ser paraibano, devia-se ao próprio espírito público dos políticos e 

governantes da Paraíba. “Um governo que faz o que o seu governador fez hoje, o 

ministro Ernani Sátyro, merece de fato as congratulações do BNH, o respeito e a 

gratidão do seu povo”, enfatizou o economista Juarez Farias. 
 

O Governador Ernani Sátyro pernoitou em Campina Grande, pela manhã do 

12, juntamente com o prefeito Evaldo Cruz e demais autoridades se dirigiram ao 

Aeroporto João Suassuna para receber o vice-presidente da República o almirante 

Augusto Hamann Rademaker Grünewald, que veio a Campina Grande receber o 

título de cidadão campinense. O governador viajou no dia 13 para Brasília, onde foi 

participar da Convenção Nacional da ARENA que iria escolher os generais Ernesto 

Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, para presidente e vice-presidente da 

República, respectivamente. 
 

Essas práticas antidemocráticas do período ditatorial dos governos militares, 

extensivas a todos os cargos da administração do País atingiam de maneira 

significativa a administração do Estado da Paraíba, especialmente a cidade de 

Campina Grande que tivera dois interventores na sua administração. Portanto, não 

causou nenhum constrangimento, nas pessoas presentes no Aeroporto Castro Pinto, 

no inicio de 1974, assistirem a cena de ansiedade dos políticos paraibanos 

aguardando o desembarque do senador Petrônio Portela presidente nacional da 

ARENA, emissário do Presidente Ernesto Geisel, que iria organizar a lista dos 

candidatos a governador da Paraíba.   
 

O Diário da Borborema do dia 25 de maio de 1974 publicou o seguinte:  

 
[...] finalmente após uma expectativa de quase um mês, foi anunciado o 
nome do novo governador da Paraíba. Trata-se do Sr. Ivan Bichara 
Sobreira, a quem caberá substituir o Ministro Ernani Sátyro no governo do 
Estado a partir do próximo mês de março. O anúncio oficial do nome do Sr. 
Ivan Bichara para a Chefia do Executivo paraibano foi feito às 11 horas de 
ontem, pelo senador Petrônio Portela, presidente nacional da ARENA, ao 
governador Ernani Sátyro, em Brasília, que imediatamente comunicou a 
esperada notícia aos paraibanos através de telefonemas para a capital do 
estado, João Pessoa.  
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Ivan Bichara, o novo governador da Paraíba, à exemplo do seu antecessor, 

era aliado dos governos militares, desde o golpe de 64. Em 1965, o então 

Presidente da República Humberto de Alencar Castello Branco, por ato presidencial 

nomeou o Sr. Ivan Bichara para a vice-presidência do Conselho Superior das Caixas 

Econômicas Federais. 

 

No seu discurso de posse o governador assumiu compromissos com a 

administração de Evaldo Cruz, proporcionando um novo impulso financeiro às obras 

de infra-estrutura da cidade propostas no Plano Trienal 1974/1976, cuja 

programação administrativa era consubstanciada no slogan: CONSTRUINDO A NOVA 

CAMPINA. O governo Evaldo Cruz norteou-se pelo PDLI, seguia, portanto, a política 

de contenção da emigração para as metrópoles nacionais que visava a criação de 

áreas de descompressão, o município estava em posição privilegiada, pois Campina 

Grande se constituía numa barreira de contenção de emigrantes e, embora não 

apresentasse mais o mesmo vigor econômico do início da década de 60, se 

constituía ainda num importante pólo econômico regional.  

 

O prefeito Evaldo Cruz se empenhou na sua administração em tornar 

realidade a execução do Plano Trienal, era primordial que houvesse o envolvimento 

de toda sociedade campinense; nesse intuito utilizando os meios de comunicação, 

promoveu uma campanha de divulgação maciça, além da realização de um 

concurso público, criado através da Lei Municipal nº 28/74, direcionado para 

estudantes universitários matriculados nos estabelecimentos de ensino de Campina 

Grande; os candidatos deveriam escrever uma Monografia sobre o Plano Trienal do 

Governo Municipal. Os melhores trabalhos receberiam a seguinte premiação: 1º 

colocado Cr$ 3.000,00 e 2º colocado Cr$ 2.000,00. 

  

Apesar de toda eficiência técnica da COMDECA, na elaboração dos 

projetos urbanos do Plano Trienal e das diversas articulações políticas que foram 

costuradas com os órgãos federais ligados ao planejamento urbano, bem como dos 

insistentes pedidos dos representantes municipais junto aos Deputados e Senadores 

paraibanos, e das audiências em Campina Grande do prefeito Evaldo Cruz com os 

Presidentes da República Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e 

Ernesto Geisel, as esperanças do prefeito Evaldo Cruz em receber recursos federais 
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se desvaneceram, pois, até o final do seu mandato em 1977 os recursos liberados 

para o município eram escassos. 

 
É conveniente notar que, a partir dos anos 70, a fundamentação ideológica 
do planejamento centralizado começa a ser menos utilizada, pois, 
aparentemente o regime se acha legitimado pelos seus próprios sucessos. 
Inicia-se um período de arbítrio franco, que somente será mitigado nos 
últimos seis anos, quando o fracasso da administração federal torna-se 
evidente e os sinais de uma crise profunda não podem mais ser escondidos. 
Aí a política geral é no sentido de encontrar uma saída honrosa. (SERRA, 
1991, p. 149)  

 

Em Campina Grande, o governo municipal mesmo sem receber grandes 

recursos do governo federal, capaz de financiar as obras propostas no Plano Trienal, 

dá início as obras na tentativa de não ver o Plano se transformar em um PLANO 

DISCURSO. Tal iniciativa gerou na cidade um desenvolvimento comprometido como 

mostram as tabelas abaixo. 

 

 

TABELA 5  

USOS E FONTES 

(1974/1976) 

                                   1 – USOS 

Discriminação  Valores correntes (Cr$ 1,00)  

Investimentos em Capital Fixo (Vide Tabela 6) 27.605.370 

Inversões Financeiras e Transparência de Capital 5.915.071 

Custeios Diversos 57.852.750 

TOTAL   91.373.191 

                                   2 – FONTES 

Discriminação  Valores correntes (Cr$ 1,00)  

Recursos Próprios 67.851.315 

Banco do Nordeste do Brasil S/A 7.743.000 

Banco Nacional de Habitação (BNH) 6.256.387 

Convênio (MINIPLAN)  3.000.000 
Novos Convênios e Empréstimos 
(Recursos a serem mobilizados em 1975 e 1976) 6.522.489 

TOTAL 91.373.191 

FONTE: Prefeitura Municipal de Campina Grande 
           Coordenação de Programas e Projetos 
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TABELA 6  

 INVESTIMENTOS DE CAPITAL FIXO  
RECURSOS PRÓPRIOS EXCLUÍDOS OS EMPRÉSTIMOS 

(Valores a preços correntes: cr$ 1,00) 
DISCRIMINAÇÃO VALOR NO TRIÊNIO 

1.0 – SETOR FÍSICO-TERRITORIAL 21.787.789 

1.1 Urbanização do Açude Novo 
1.2 Centro Cívico 
1.3 Pátio da Estação Velha 
1.4 Urbanização da Avenida Canal 
1.5 Conjuntos Residenciais Populares 
1.6 Aquisições 
1.7 Ampliações 
1.8 Construções diversas  

 2.190.000 
 6.000.000 
 1.090.150 
 1.200.000 
 3.146.580 
 2.234.100 
    300.000 
 5.626.959 

2.0 – SETOR ECONÔMICO  4.802.581 

2.1 Aquisições 
2.2 Implantação de serviços 
2.3 Treinamento e Preparação Recursos Humanos 
2.4 Diversas 

 1.146.600 
   60.000 

 1.387.800 
 2.208.181 

3.0 – SETOR ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL    1.015.000 

3.1 Reforma Administrativa 
3.2 Implantação da Secretaria de Serviços Urbanos 
3.3 Implantação de Empresa Pública 
3.4 Renovação de Frota de Veículos 

 500.000 
50.000 
80.000 

 585.000 

TOTAL 27.605.370 

Fonte : Prefeitura Municipal de Campina Grande 
           Coordenação de Programas e Projetos 

 

Analisando as tabelas acima verificamos que do total de investimentos em 

capital fixo, a grande maioria dos recursos financeiros disponíveis e provisionais foi 

destinada ao setor físico-territorial em detrimento dos demais setores, o que 

ocasionou na cidade um DESENVOLVIMENTO COMPROMETIDO. 
 

A respeito da trajetória da COMDECA; no início dos anos 80 ocorreu a 

demissão da equipe vinculada ao PNCPM/CG coordenada pelo arquiteto Renato 

Azevedo como mostra o Relatório de Avaliação do Programa Nacional de Cidades 

de Porte Médio e Revisão dos Critérios de Seleção das Referidas Cidades. São 

Paulo: FAU/USP, 1984. 
 

No inicio de 1980, a equipe liderada por Renato Azevedo demitiu-se 
integralmente após a exoneração deste coordenador, ao que tudo indica, 
por divergências políticas com o prefeito. A demissão coletiva causou sérias 
dificuldades ao andamento do programa em Campina Grande, pois os 
membros da equipe que permaneceram eram poucos e não se sentiram em 
condições de levar o PNCPM/CG adiante. Após esta ocasião, para a 
execução da maioria dos projetos foram sempre contratadas empresas 
externas ao município. 
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A exoneração do arquiteto Renato Azevedo do cargo de coordenador da 

COMDECA foi ocasionada por sua participação no Seminário: “Movimentos Sociais 

Urbanos em Campina Grande: novos personagens entram em cena?” Organizado 

pela Universidade Federal da Paraíba UFPB/CAMPUS II, suas críticas culminaram 

com sua exoneração e a demissão de toda sua equipe.  

 

Destarte que mesmo com a desativação do SERFHAU ocorrida logo após a  

apresentação do Plano Trienal, em 1974, o prefeito Evaldo Cruz continuou em suas 

tentativas de implementar as obras propostas pelo PDLI, destinando todo empenho 

para concretizá-las. Todavia,  o governo federal instituiu nova diretriz para o 

planejamento urbano ao substituir o Plano de Desenvolvimento Local Integrado - 

PDLI pelo Programa Nacional de Cidades de Porte Médio - PNCPM, e 

posteriormente, pelo Projeto CURA - Comunidade Urbana para Renovação 

Acelerada. 

  

Na esfera política o prefeito Evaldo Cruz conseguiu ampliar a participação  

do partido situacionista na Câmara de Vereadores, além de fazer o seu sucessor na 

eleição de 15 de novembro de 1976. Assim, em 31/01/1977 toma posse no 

município mais um prefeito pela ARENA, desta feita o eleito é Enivaldo Ribeiro. 



DO DISCURSO DOS PLANOS AO PLANO DISCURSO: 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO DE CAMPINA  GRANDE 1970 - 1976 
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Na descrição dos DISCURSOS DOS PLANOS NACIONAIS concebidos no Brasil 

após o golpe de 64, tentamos analisar o modelo de plano urbano concebido pelos 

governos militares e que passou a fazer parte do aparato ideológico utilizado para 

justificar as ações do Estado Autoritário. A fundamentação ideológica do modelo de 

plano urbano, o PDLI, repousava na racionalidade e na justificativa da tecno-

estrutura de posse de um saber especifico. O que nos levou a entender com mais 

clareza que desde o inicio o centralismo autoritário tinha entre suas metas definidas 

uma das mais caras ao espírito militar: “a integração territorial e a ocupação do 

espaço econômico como fundamentos para a política de segurança nacional”. 

(CARDOSO, p. 183).  

 

Por outro lado, verificamos que, mesmo numa cidade do interior nordestino 

no caso Campina Grande, os conspiradores do golpe de 64 estavam aliados de 

forma geral aos objetivos dos militares da acumulação do capital. Ademais, o 

governo militar tinha rompido com a “política de massa” e a preocupação com a 

participação popular no jogo político, como fator de acréscimo do poder do “grupo 

desenvolvimentista” em Campina Grande deixou de existir. Os Atos Institucionais, e 

outros atos, do autoritarismo do governo militar tinham cassado a participação 

popular campinense, sem a participação popular o modelo de plano urbano imposto 

na cidade o Plano Trienal 1974/1976 sob a observância do Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) tornou-se um assunto técnico. Em 

decorrência transforma-se num PLANO DISCURSO onde sua justificativa mais geral 

tenha sido apresentada na adoção da tese do bem-comum.    

 

Essa tese do bem-comum no Plano Trienal somente é compreensível à luz 

da concepção do modelo de planejamento urbano o PDLI do autoritarismo e 

técnicos, cujas perspectivas associavam plano / planejamento / desenvolvimento / 

modernização, sem qualquer preocupação ou compromisso com a questão social. 

Dessa forma como se viu ao longo do presente estudo, planejamento, centralismo e 

autoritarismo estavam plenamente associados no pacto militar-tecnocrático, e que a 

partir dele houve uma ação deliberada do centralismo autoritário no sentido de 
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cercear a autonomia dos governos dos municípios. A eliminação da autonomia é 

obtida, como se viu, pela eliminação da autonomia econômico-financeira. Criada 

deliberadamente a carência, os recursos eram na época oferecidos sob condições. 

Essa ingerência federal em Campina Grande nas suas questões urbanas deu-se 

fundamentalmente por duas vias: pela concessão de recursos financeiros 

condicionados a determinadas normas ou diretrizes e pelo planejamento federal.  

 

Em Campina Grande a primeira via se deu com o repasse de recursos a 

fundo perdido para a urbanização do Sistema Viário, na concessão de empréstimos 

ao SERFHAU para a elaboração do PDLI e ao BNH para recuperação dos Conjuntos 

Habitacionais; na segunda via planejamento federal, exigindo assim, que a cidade 

implantasse um plano de desenvolvimento local integrado com o planejamento 

urbano federal. É aí que entra em cena o PDLI e sob suas observâncias o Plano 

Trienal 1974/1976, modelo de plano urbano imposto, segundo técnicas importadas, 

visando inclusive, dotar a cidade de Campina Grande, enquanto cidade de porte 

médio, com toda infra-estrutura moderna para utilizá-la como “barreira de contenção” 

de contingentes de migrantes que prosseguiam “inchando” as metrópoles nacionais, 

impedindo assim, que estes se dirigissem às grandes cidades do Centro-Sul, 

evitando minimamente, como se fosse apenas o caso, o agravamento das questões 

urbanas em nível nacional. 

 

A natureza de toda essa ingerência federal na administração de Evaldo 

Cruz 1973/1976 concedendo empréstimos feitos através do BNH e do SERHFAU, 

nas nossas considerações foi explicita e ideologicamente fundamentada nos 

princípios do planejamento centralizado decantados no DISCURSO DOS PLANOS 

NACIONAIS referia-se essencialmente a questões político-partidárias, a corrida dos 

prefeitos paraibanos em direção ao partido do governo (ARENA), por vezes era 

motivo de piadas na imprensa local, mas se agissem de outra forma suas cidades 

estariam excluídas dos auxílios federais.  

 

A constatação de que o processo de urbanização de Campina Grande 

caminhava antes de 1964 num processo evolutivo independente de auxílios federais 

ou de planos importados. Verificamos que na década de 1950 e inicio dos anos 60, a 

cidade tinha um plano de desenvolvimento com projetos de industrialização 
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aprovados pela SUDENE, a cidade administrava seus recursos e organizava seu 

espaço de forma mais participativa nas decisões das necessidades da comunidade 

local.  O importante foi notar que esse processo de urbanização poderia ser 

desenvolvido a nível local sem condicionamento de nenhum plano importado, 

independente de ingerência federal e recursos externos, pois a cidade já dispunha 

de uma rede de equipamentos urbanos que atendia suas principais demandas e dos 

municípios da zona por ela polarizada, nos setores de educação, saúde e outros 

serviços. 

 

Com a centralização de poder após o golpe de 64, a concentração de 

recursos e a Reforma Tributária que lhe seguiu reduziram os recursos do município 

e submeteram Campina Grande à nova política distributiva do governo militar, que 

concentrava os recursos nas capitais dos Estados, como se fosse uma política dos 

governadores, tirando toda autonomia financeira dos municípios. A partir dessa e 

das outras políticas do autoritarismo, a economia campinense estagnou, ao mesmo 

tempo em que se intensificaram as migrações campo-cidade. Desta forma, os 

serviços de que a cidade dispunha tornaram-se insuficientes para atender as 

crescentes demandas. Continuando a cidade a receber contingentes sucessivos de 

migrantes, destinados a estabelecer-se na cidade, antes considerada na região 

como a capital do trabalho. 

 

A pesquisa procedida para a avaliação do Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado em especial do Plano Trienal de Campina Grande mostrou que, ao 

contrario do DISCURSO DOS PLANOS NACIONAIS, a administração local tendia a ser 

mais eficiente que a administração federal, e essa eficiência foi extensiva na 

elaboração do Plano. Não é de surpreender o aparato institucional e técnico nas 

pesquisas e na elaboração do PDLI e do Plano Trienal, no entanto para custear os 

três anos (1970/1974) entre pesquisas e elaboração do plano, se fez necessário 

contrair empréstimos e com isso contribuiu ainda mais com o endividamento do 

município.  

 

No entanto essas nossas considerações não invalida a eficiência da 

COMDECA na elaboração do plano. Muito embora, no inicio dos trabalhos a maioria 

dos técnicos da Companhia se acreditavam em pleno exercício de sua atividade 
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profissional, em proveito do desenvolvimento local e da população campinense. É 

preciso, contudo não esquecer que, estando a serviço do autoritarismo, muitos 

técnicos se transformaram em tecnocratas, passando a exercer o poder fornecido 

pelo controle de um centro de “saberes” do SERFHAU. Alguns técnicos da Prefeitura 

que trabalhavam com a equipe da COMDECA tinham posição subalterna. 

 

Por outro lado percebemos que a ingerência federal na elaboração do Plano 

Trienal não transformou apenas a maneira de pensar dos técnicos da COMDECA.  A 

cirurgia urbana realizada pelo PLANO DISCURSO transformou todas as áreas da cidade 

destinadas as primeiras obras propostas no plano: abertura de amplas avenidas, 

resultando a expulsão da população carente que morava nas áreas, para a periferia 

da cidade. Até hoje proliferam aglomerados oriundos da política de erradicação de 

favelas promovida pelo BNH em Campina Grande (na cidade essa política foi 

denominada invasões dos militares) cujos desdobramentos resultaram no aumento 

significativo de favelas, que em alguns casos foram se transformando em novos 

bairros populares.  

 

Apesar do DISCURSO DOS PLANOS NACIONAIS na criação do BNH e das 

proposições do PLANO DISCURSO DE CAMPINA GRANDE, a questão da moradia popular 

não foi resolvida na cidade, questão que se manifestou de forma inédita na cidade 

na década de 1970 e que vem se agravado no decorrer dos anos. A cidade 

atualmente apresenta um contingente expressivo de moradores de rua, moradores - 

invasores, sem-teto, favelados, enfim, uma parcela significativa de sua população, 

morando na rua, cortiços, becos e favelas cuja qualidade de vida pode ser 

considerada abaixo do nível de subsistência, em decorrência ao alto índice de 

desemprego e subemprego condições estas reproduzidas pelo sistema econômico-

social das administrações municipais vivenciado pela comunidade campinense. 

 

Não podemos negar as mudanças significativas no centro da cidade de 

Campina Grande e que são perceptíveis ao visitante mais desavisado ou mesmo os 

muito apressados.  Mas como avaliar a eficácia do Plano Trienal, como se poderia 

afirmar que esse modelo de plano urbano imposto na cidade sob a observância do 

PDLI não atingiu seus objetivos? Estes objetivos do Plano Trienal nem sempre 

estiveram explícitos. Em poucas vezes que foram explicitados partiam da 
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racionalidade interna do PDLI modelo do planejamento urbano integrado do 

autoritarismo, transformando assim o Plano Trienal num PLANO DISCURSO.  

 

Ao nível das obras urbanas, algumas vitórias podem ser creditadas ao 

Plano Trienal, embora não se possa afirmar que essas obras eram as desejadas 

pela comunidade campinense. É o caso das metas do Plano Trienal na urbanização 

da Avenida Canal, na sua grande maioria atingidas. Todavia, como explicar as 

metas do Plano Trienal na urbanização do Açude Novo, senão em termos dos 

interesses das grandes construtoras envolvidas no processo? Através da leitura nos 

relatórios da COMDECA, constatamos a grande disputa travada entre construtoras 

locais e nacionais, quando da licitação pública para execução da obra. Mas o 

importante a contatar foi que o beneficio, da obra naquele momento, passa a ser das 

grandes construtoras e não da comunidade campinense. A constatação da 

impotência financeira do poder local pela comunidade campinense levou ao 

descrédito o Plano Trienal.  
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Carta de Reivindicações Econômicas do Estado da Par aíba ao Presidente 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira. FIEP - 1956. 

 

-    Amparo à agricultura e à pecuária como forma de aumentar a produtividade via 

orientação técnico-científica pela ANCAR; 
 

- Continuação da pesquisa e início de novas prospecções no campo da produção 

mineral; 
 

- Providência em relação às secas e transferência da sede do DNOCS para 

Campina Grande; 
 

- Política de investimento visando à industrialização das matérias-primas aqui 

existente e criação de novas indústrias com financiamento do BNB; 
 

- Extensão e melhoria na malha ferroviária; 
 

- Ampliação e barateamento da rede elétrica. 

 

 
Fonte: FIEP – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
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VANTAGENS DA PARAÍBA 
 
 
a) Elaboração de “perfis industriais” pelo Conselho Industrial de 

Desenvolvimento (CED), desde que haja solicitação por parte dos 
interessados; 

 
b) Isenções Fiscais que haviam de acordo com a importância do 

empreendimento para a economia paraibana; 
 

c) Participação societária nas novas empresas sem ingerência nas suas 
administrações, realizadas através do FAGRIM, constituído de 7% da 
arrecadação anual do imposto de vendas e consignações; 

 
d) Financiamentos concedidos pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

do Banco do Estado da Paraíba (recém-criado); 
 

e) Local apropriado para as indústrias com a criação dos Distritos 
Industriais. 

 
 
 
 

VANTAGENS OFERECIDAS POR CAMPINA GRANDE 
 
 

a) Situação privilegiada no interior do Nordeste, com relativa eqüidistância 
dos núcleos econômicos mais vivos da Região; 

 
b) Cidade bem servida por meios de transportes; 
 
c) Baixo salário mínimo; 
 
d) Variedades de matérias-primas, vegetais, animais e minerais: algodão, 

agave, óleos, leite, couros e peles, minérios, etc. 
 
e) Mercado Regional em fase de expansão, facilidades oferecidas quer seja 

pela municipalidade, quer pelo Governo do Estado e pela União, visando 
à instalação de novas Indústrias; 

 
f) Facilidade de aquisição de áreas para localização de indústrias.37  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 FIESP. São Paulo e a Economia Nordestina, In: O Pensamento da Indústria. São Paulo: FIESP, 1963. 
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