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RESUMO 

Para elaborar e implementar um instrumento urbanístico como o Plano Diretor, além 

da capacidade técnica e da participação social, é necessário entender também como 

funciona o maquinário público e interpretar “The Management”, que se baseia 

basicamente nos perfis, articulações e negociações dos gestores públicos e que 

impactam consideravelmente no planejamento urbano das cidades. Logo, para 

compreender tais ações e efeitos em um município como Natal/RN, neste trabalho, 

observamos a política e a gestão, influenciadores nos Planos Diretores de 1994 e de 

2007, visto como instrumentos fundamentais para o planejamento e a gestão urbana 

do município de Natal. Porquanto, optou-se por fazer essa escolha para contribuir 

com a difusão da história recente da gestão e do ordenamento territorial da cidade e, 

mais do que isso, compreender as relações com a política municipal, o ordenamento 

territorial e as diversas transformações importantes que ocorreram dentro desse 

período, assim como contribuir com as análises relativas às atuais revisões do Plano 

Diretor de Natal. Metodologicamente, foram feitas pesquisas documentais e 

bibliográficas, separadas entre temas, imagens e momentos específicos da história 

do planejamento (urbano) e da gestão de Natal; além de pesquisa explicativa com 

procedimentos históricos, para identificar fatores de operância e inoperância do 

planejamento a partir de uma retrospectiva; e da pesquisa de campo, que foi feita 

através de entrevistas com indagações abertas com ex-prefeito, secretários, 

técnicos e outros atores que se destacaram nos processos dos planos diretores de 

1994 e de 2007. Por fim, descobriu-se que, em Natal, os Planos Diretores foram 

mudando ao decorrer dos anos, tocados por perfis de quatros diferentes gestores. 

Eles foram influenciando o planejamento urbano da cidade, por meio de seus 

diferentes estilos de gestões e moldes políticos. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Política. Gestão. Plano Diretor. Natal/RN. 

  



 

ABSTRACT 

In order to conceive and implement an urban planning instrument such as the Master 

Plan, it is necessary to understand the technical capacity and social participation, 

besides how the public machinery works and also interpret "The Management", 

which is basically based on the profiles, articulations and trades of public managers 

that considerably impact on the urban planning in cities. Therefore, aiming to 

understand these actions and effects in a territory such as Natal/RN, in this paper, 

the politics and the management, influencing factors in the Master Plans of 1994 and 

2007, were taken as fundamental instruments for the planning and the urban 

management of Natal. Thus, it was decided to make this choice to contribute to the 

diffusion of the recent history of the city's management and territorial planning and, 

more importantly, to understand the relations with municipal politics, territorial 

planning and the various meaningful transformations that occurred within this period, 

as well as contribute to the analyzes related to the current revisions of the Master 

Plan of Natal. Methodologically, documentary and bibliographical research were 

made, distinguished by themes, images and specific moments in the history of 

(urban) planning and management of Natal; in addition to an explanatory research 

with historical procedures to identify operative and inoperative factors of the planning 

from a retrospective; and from the field research, which was followed by interviews 

with open questions for a former Mayor, secretaries, technicians and others that 

stood out in the processes of the Master Plans of 1994 and 2007. Finally, it was 

noticed that, in Natal, the Master Plans changed over the years, altered by the 

profiles of four different managers. They influenced the urban planning of the city, 

through their different styles of management and political nature. 

 

Keywords: Planning. Politics. Management. Master Plan. Natal/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que será abordado nesta dissertação é o caso do Plano Diretor como um 

personagem fundamental à compreensão da política e gestão urbana da cidade do 

Natal como forma de entender, de modo geral, os avanços da expressão 

democrática do planejamento e gestão urbana pós-1988 e as formas com que 

gestores locais lidaram com essas transições. Ou seja, a partir de estudos 

interdisciplinares ver-se-á o desenvolvimento de atores, ações e políticas adaptadas 

a um planejamento urbano, com ênfase a modelos mais participativos e 

democráticos, destoando dos planos antes da CF de 1988, marcados pelo 

tecnocracismo e rigidez. Logo, para iniciar este trabalho é necessário destacar que o 

processo de construção democrática da política urbana pós-88, associado à gestão 

pública, é algo ainda em processo de aprimoramento e consolidação. 

Com efeito, parte da história recente do Planejamento Urbano é construída 

pela análise dos instrumentos, mecanismos e técnicas de intervenção direta na 

Cidade – revelada em seus planos e projetos; outra parte pode ser contada por uma 

história das ideias, do contexto que influenciou esse ou aquele Plano, destacando 

suas bases materiais ou ideológicas. Outro aspecto relevante, embora ainda pouco 

utilizado, é observar os processos decisórios no âmbito da Gestão Pública sobre o 

Planejamento Urbano, isto é, o conjunto de decisões (políticas e institucionais) que 

acompanham as demais questões de ordem técnica e social na elaboração de 

planos e projetos urbanos. 

Nesse sentido, definimos aqui o Plano Diretor Municipal – para além do 

aspecto legal e normativo – como uma “janela” por onde podemos observar as 

tensões, contradições e ações dos grupos políticos e burocráticos envolvidos na sua 

elaboração, destacando a dimensão da gestão e da política.  

Por ainda carecer de estudos empíricos que esclareça ou defina melhor seus 

limites, logo se faz necessário fazer a conexão da gestão e do planejamento com 

variados atores e com os arranjos políticos que estão envolvidos na formulação e 

também na implementação das políticas públicas e projetos de leis de 

desenvolvimento urbano.  

Destarte, durante esse caminho a ser percorrido, o planejamento urbano e a 

gestão que o promove é mediado por pressões de diferentes grupos, movimentos, 
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indivíduos e entidades, públicos ou privados, no âmbito das tensões inerentes à 

sociedade civil. Assim, envolver todos esses atores e a tomada de decisões do 

gestor em uma perspectiva política e de gestão é importante para ampliar a 

compreensão sobre as estruturas administrativas, burocráticas e legais da gestão e 

do processo decisório1que a compõe. 

Após a Constituição Federal de 1988, marcos legais e figuras jurídicas 

vinculantes foram incorporadas nas legislações municipais. O Plano Diretor passou 

de um instrumento técnico-jurídico-político para ser um instrumento obrigatório e 

importantíssimo, desempenhando um grande peso na vida dos gestores e da política 

urbana municipal, sendo incorporado aos aspectos do regime político democrático, 

tornando-se parte integrante do planejamento das cidades. 

Com efeito, no Brasil, as mudanças de marcos legislativos significativos em 

1988, com a institucionalidade do planejamento urbano nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e, anos mais tarde, com a regulamentação do capítulo que 

trata do assunto, a partir da Lei Federal n° 10.257/2001, reverterão na elaboração e 

na implementação de políticas públicas urbanas. 

Nessa perspectiva geral, o objeto de análise desta dissertação é a relação 

entre os instrumentos de Planejamento Urbano, do município do Natal, e a gestão 

pública e o contexto político presente na época entre 1989 e 2012. Para tanto, 

definimos os dois Planos Diretores2 como elementos principais da pesquisa e dos 

levantamentos realizados. 

No caso de Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte, teve seu 

primeiro Plano Diretor em 1974 e o segundo em 19843, realizados ainda sob o julgo 

do Governo Militar. Já Plano de 1994 e o de 2007; respectivamente, o primeiro sob a 

égide da pós-redemocratização e o segundo após a promulgação do Estatuto da 

Cidade. Neste trabalho, observamos a política e a gestão, influenciadores nos 

Planos Diretores de 1994 e de 2007, visto como instrumentos fundamentais para o 

planejamento e a gestão urbana do município de Natal.  

                                                           
1
Nas organizações e na vida de qualquer indivíduo, as decisões são constantes e buscam sempre as 

melhores soluções ou aquelas mais viáveis. Hebert Simon, em seu livro O Comportamento 
Administrativo (1970), detalha melhor acerca da temática.  
2
Lei Complementar 07/94 e Lei Complementar 82/07 do Município do Natal/RN.  

3
 Embora Natal já contasse com o Plano Geral de Sistematização (1929) e os Planos Urbanísticos de 

Saturnino de Brito (1935), entendemos o Plano Diretor como ato normativo legal de orientação e uso 
do solo, em forma de lei. 
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Natal é uma cidade de porte médio, em processo de metropolização, que vem 

apresentando nas últimas três décadas ações de desenvolvimento em relação ao 

planejamento urbano – associados, principalmente, à questão ambiental – e que 

impactam na aparelhagem da infraestrutura urbana e na vida dos cidadãos. Como 

foram construídos em uma perspectiva participativa, os seus planos diretores, 

promulgados após a redemocratização do Estado brasileiro, marcam e regulam, a 

partir de uma visão mais real da cidade, esse ritmo de crescimento e 

desenvolvimento.  

Todavia, mesmo com essa perspectiva participativa, esses planos diretores 

foram conduzidos diferentes por gestores – desde suas elaborações até suas 

implementações – que tinham pensamentos políticos e ideológicos divergentes, 

porém comparáveis, em algumas atitudes, na perspectiva do planejamento urbano. 

Logo, no que se refere aos gestores, entre 1989 até 2012, Natal foi governada por 

apenas quatro prefeitos, que atuaram com ritmos diversificados e que deixaram 

impactos e legados no crescimento e no desenvolvimento da cidade, são eles: Aldo 

Tinoco Filho, Vilma Maia de Faria4, Carlos Eduardo Alves e Micarla de Sousa. 

Assim, observando a tríade gestão, política, e planejamento, divididos em três 

componentes fundamentais: 1° - Da política ao político. Ou seja, destacaremos o 

político chefe do executivo municipal, no caso, a figura dos prefeitos (as); pois 

compreendemos que esse ator tem um relevante papel em suas decisões, que 

casam a agenda pública rotineira com a sua agenda de governo. 2°- O planejamento 

como ferramenta de planejamento e gestão, na forma do o Plano Diretor. 3° - A 

gestão atinente às questões administrativas, que possibilitaram (ou dificultaram) a 

busca pela efetividade dos Planos. Neste caso, destacaremos o IPLANAT e a 

SEMURB como importantes instituições técnicas e políticos nas tomadas de 

decisões.  Logo, pergunta-se: Quais elementos, perfis e condicionantes – presentes 

no âmbito da Política e Gestão – influenciaram o planejamento urbano da cidade?  

Assim, o objetivo geral desta dissertação é entendera trajetória recente do 

planejamento urbano em Natal, entre 1988 até 2012, e suas influências da política e 

da gestão municipal. 

Desta forma, a dissertação tem como objetivos específicos visar compreender 

as relações com a política municipal, o ordenamento territorial da cidade e, mais do 

                                                           
4
 Falecida em 2017.  
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que isso, verificar os perfis entre os gestores, agentes públicos e sociedade nos 

momentos da elaboração e implementação dos dois Planos Diretores formulados 

após a Constituição Federal de 1988; mormente, investigar aspectos do processo 

histórico e político de 1988 até 2012 e as diversas transformações políticas e 

administrativas importantes que ocorreram dentro desse período. Assim como 

contribuir com as análises relativas às atuais revisões do Plano Diretor de Natal. 

Assim é necessário, então, realizar um olhar mais aprofundado sobre a 

história da relação gestão/planejamento/política dos Planos Diretores de Natal de 

1994 e o de 2007, fato em que vários quebra-cabeças e jogos políticos precisam ser 

entendidos, realizando uma trajetória da efetivação dos planos diretores da cidade, 

pós 1988. 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, ao apropriar-se da metodologia, 

observamos o ponto de vista da gestão e da administração pública que se envolvem 

com o planejamento urbano; observando os conflitos envolvidos e as contradições; o 

ambiente político; a concepção dos principais atores que participaram da elaboração 

e implementação dos Planos Diretores de Natal/RN e outros fatores que influenciam 

diretamente na constituição desses instrumentos urbanísticos. Pois, acredita-se que 

esses fatores influíram para que as decisões tomadas impactassem e 

corroborassem na transformação da cidade de Natal nas últimas décadas, além do 

fato de nos permitir uma melhor investigação acerca da atitude de nossos gestores 

perante o planejamento urbano. 

Com efeito, esta pesquisa estará dividida em três etapas. As duas primeiras 

etapas estarão conectadas e são importantes ao entendimento da essência técnica, 

política e administrativa dos objetos empíricos da pesquisa. Então, com base em 

pesquisas documentais e bibliográficas, as diferenças e as relações entre o 

planejamento, política e a gestão serão as backbones5 que guiarão a compreensão 

do objeto. 

Desta forma, nessas duas primeiras etapas a pesquisa será explicativa, 

buscando apresentar explicações causais para o objeto, registrando fatos sobre o 

planejamento e a gestão que impactam na construção dos planos diretores. 

Ademais, a pesquisa será também será descritiva. Investigaremos como acontecem, 

                                                           
5
Termo em inglês, retirado da informática, que em livre tradução nos remete à espinha dorsal, mas 

neste trabalho, adaptado pelo autor, será retratado como linhas de conexões (harmonizando-se ao 
conceito utilizado no campo das redes de computadores) para a rápida compreensão do objeto desta 
pesquisa. 
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teoricamente e na prática, o planejamento e a gestão das instituições públicas como 

elas funcionaram durante as elaborações e implementações dos Planos Diretores de 

Natal/RN, pós-1988. 

Em relação à contribuição teórica, acerca do planejamento, é necessária uma 

apreciação mínima de como os autores desta temática utilizam-se desse conceito 

com o conceito planejamento nas políticas públicas. Eles são diferentes? Essa 

indagação é necessária para compreender o porquê o plano diretor; que é um 

instrumento do planejamento urbano elaborado, especificamente, por especialistas6 

da temática; pode também ser discutido e elaborado intersetorialmente como um 

instrumento participativo e de políticas públicas. 

E, em segundo lugar, no caso do conceito de gestão, a partir de autores das 

políticas públicas e das demais variadas áreas que compõem essa área de estudo, 

conceituá-la de forma geral e, por conseguinte, diferenciar seus dilemas e conflitos. 

Além de estruturar o debate acerca da gestão urbana e se é possível aliá-la ao 

planejamento para que possamos verificar a eficácia das ações locais, as diferenças 

de perfis de gestores e os impactos nos planos diretores. 

Então, as duas primeiras etapas desta pesquisa estão conectadas 

processualmente pelos conceitos de planejamento, política e gestão, com variadas 

entradas e saídas que, juntamente com a terceira etapa, conseguirá responder aos 

questionamentos acerca do objeto de pesquisa.  

Sobre a terceira etapa, ela permitirá obter dados que não se encontram nas 

fontes documentais e bibliográficas presentes na primeira e na segunda etapa. Ela 

será realizada por meio de entrevistas abertas com gestores, técnicos e sociedade 

civil que participaram da elaboração e da implementação dos dois planos diretores, 

pós-1988, de Natal/RN.  

É importante estruturar bem as entrevistas abertas para garantir a plena 

compreensão do entrevistado sobre o tema a ser pesquisado, por isso Manzini 

(1990/1991, p. 154) nos estabelece a importância de que o roteiro para a elaboração 

da entrevista esteja organizado com assertivas diretas, de modo que permitam que 

possam ser "complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista" (MANZINI, 1990/1991, p. 154). O autor ainda nos fala 

que com a liberdade que as entrevistas podem oferecer, podem surgir informações 

                                                           
6
 Arquitetos e urbanistas, engenheiros, sanitaristas. 
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espontaneamente, desvinculadas de questionamentos atrelados a um roteiro já 

estabelecido, assim permite-se que os entrevistados fiquem mais confortáveis e 

detalhem mais informações. 

O conteúdo das questões vai de acordo com a temporalidade em que se 

encontra a participação cada entrevistado durante o processo, além de suas 

competências e funções estabelecidas na gestão e administração pública. Eles 

foram questionados sobre seis eixos temáticos que visam compreender a eficácia 

dos Planos Diretores e reconstruir como foram realizados seus processos de 

elaboração e implementação, são eles: Gestão e os perfis, arranjos políticos e 

institucionais, conflitos, tomada de decisão, participação e revisão do Plano Diretor. 

Alternativamente, nas três etapas realizaram-se pesquisas direcionadas nas 

bibliotecas da UFRN, em sites institucionais (Município do Natal, Estado do RN, 

Governo Federal e entre outros) e na biblioteca da SEMURB (Relatórios de gestões, 

mapas, atas de reuniões, e etc.). Além disso, fazendo uma análise temporal antes e 

depois das promulgações dos planos diretores de 1994 e de 2007, procuraram-se 

algumas peculiaridades do que a mídia, blogs e redes sociais discutiam sobre o 

objeto desta pesquisa. 

A valer, o primeiro capítulo desta dissertação consiste nesta introdução, 

apresentando a problemática basilar, hipóteses a serem compreendidas, os 

objetivos gerais e específicos e a metodologia a ser estruturada durante toda a 

pesquisa. 

Em seguida, o segundo capítulo trilhará as perspectivas do planejamento e da 

gestão, nas políticas públicas e no urbano. Desta forma, levantarei os 

questionamentos teóricos, históricos e conceituais perante a necessidade de 

compreender qual o peso da gestão no planejamento de cidades, ou vice-versa, de 

modo que possamos observar como os dois se encaixam na elaboração e na 

implementação de uma política pública urbana, como a instituição do plano diretor e 

de instrumentos setoriais. 

O terceiro capítulo detalhará o instrumento Plano Diretor, de modo que 

possamos compreender como aconteceu o seu surgimento na política urbana 

brasileira, como os seus aspectos primordiais impactam no cotidiano, além de 

detalhar seu desafio maior: O seu auxílio na gestão e no planejamento de cidades, 

em busca de reais propostas que atendam às necessidades da maioria das 

populações que convivem no contexto urbano brasileiro. 
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O quarto e o quinto capítulo serão descritivos. Aqui o eixo político será 

relevante, contado a partir da história planejamento e da gestão em Natal/RN. Ao 

relatar acerca do perfil político dos gestores, contaremos suas histórias e como elas 

se envolvem com o planejamento da cidade. No perfil da Gestão, detalharemos seus 

posicionamentos acerca das questões técnicas e administrativas, além de outros 

fatores. Na relação entre a política e plano diretor, será mostrado como ambas se 

articulam, os discursos dos gestores sobre o planejamento urbano e como é que 

ocorriam as tomadas de decisões dos prefeitos quanto ao Plano Diretor. Ademais, 

tentaremos mostrar a trajetória dos gestores do município desde 1988 até 2012. 

Além disso, detalharemos quais as estruturas existentes nessas épocas foram 

responsáveis pela elaboração e implementação dos planos diretores de 1994 e de 

2007, levando em consideração as conjunturas dos momentos, a situação da cidade 

nos contextos, a estrutura técnica da máquina pública municipal e os tipos de 

debates que ocorriam na cidade. 

Portanto, esta dissertação pretende, então, contribuir com os estudos urbanos 

e regionais, a partir de um viés da leitura do campo da gestão de políticas públicas. 

Observando como é que o planejamento urbano atua como objeto fundamental na 

política e na gestão, utilizando-se do Plano Diretor como parâmetro de análise. 

Por fim, os Planos Diretores de 1994 e 2007 são bastante simbólicos para o 

município do Natal, pois marcam momentos importantes do planejamento urbano7. 

Fazendo-nos estruturar um modelo semiavaliativo do período, apontando as 

relações e conflitos estabelecidos no entorno dos Planos Diretores. 

  

                                                           
7
Principalmente por serem sidos elaborados antes (o PD de 1994) e depois (o PD de 2007) da 

promulgação do Estatuto da Cidade. 
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2 REFERENCIAIS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

 Trilhar as perspectivas do planejamento e da gestão, nas políticas públicas e 

no urbano, é um caminho com várias alternativas, devido à complexidade de 

articulações entre ambos os termos. Sendo conflitantes ou então conciliatórios; o 

planejamento e a gestão sempre serão, rotineiramente, distintos e complementares, 

possuindo tempos diferentes e trabalhando em alternadas funções, e as políticas 

públicas são modelos que servem como base para que a teoria do planejamento e 

da gestão sejam postos em prática. 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 174, vincula o Planejamento 

à Gestão no momento em que ela determina que o Estado exercerá “como agente 

normativo e regulador da atividade econômica [...] as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado” (BRASIL, 1988). Logo, o Estado brasileiro além de trabalhar 

como regulador e fomentador, deverá organizar os seus aparatos e mecanismos 

estruturais e administrativos para planejar. 

O Estado, como ator principal de elaboração e implementação de políticas 

públicas, deverá saber atuar fortemente, dirigir e coordenar suas ações. Então, 

somente com esses critérios de gestão, o planejamento poderá agir seguramente 

para promover suas diretrizes e, consequentemente, o desenvolvimento do território. 

Entretanto, as vinculações do planejamento aos atos de gestão nunca foram 

rotineiras de articulação, mesmo os seus papéis sendo fundamentais para o 

desenvolvimento. Historicamente, desde o seu processo de formação, o Estado 

brasileiro sempre conviveu com descompassos e desajustes, comprometendo toda a 

performance da gestão perante as tomadas de decisões que influenciaram no 

planejamento, e principalmente na elaboração e implementação de planos de 

ordenamento territorial das cidades. 

Ademais, as ações de intersetorialidade das reformas administrativas 

brasileiras são conflituosas em suas organizações e, geralmente, visam trabalhar 

basicamente com a dualidade entre os planos e os orçamentos, sem observar as 

práticas administrativas e funcionalidade da gestão e, além disso, sem utilizar-se de 

todas as ferramentas do planejamento como mecanismo de ligação dos seus 

procedimentos. 
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Logo, não basta somente à gestão trabalhar na elaboração e implementação 

de um plano; como o plano diretor, por exemplo; se o planejamento e suas 

estruturas são ineficazes. A gestão, como também o planejamento, devem ser 

integrados, políticos e participativos, indo além da técnica. Ademais, cabe à gestão 

“ser reorganizada em torno da implementação de políticas públicas, vinculando a 

estrutura administrativa aos fins determinados” (BUCCI, 2006, p. 155), alcançando 

seus objetivos fins. 

Portanto, pensando no objeto desta pesquisa, como que a gestão e o 

planejamento atuam na elaboração e na implementação dos planos diretores?  

Logo, para compreender essa e outras possíveis indagações, neste capítulo dois 

(capítulo histórico, teórico e conceitual) devemos primeiro decifrar a chave que está 

conectada ao entendimento da vinculação e ao peso da gestão e do planejamento, 

entender como eles se estruturaram no Brasil e assim, somente nos capítulos quatro 

e cinco, refletiremos os resultados, analisando o planejamento e a gestão nos planos 

diretores de 1994 e de 2007 na cidade do Natal/RN. 

 

2.1 PLANEJAMENTO COMO FUTURO E GESTÃO COMO PRESENTE: 

CONCEITOS, DISTINÇÕES E RELAÇÕES 

 

Inicialmente, para compreender a gestão e o planejamento no Brasil e, 

posteriormente, nas decisões tomadas durante a elaboração e implementação de 

políticas públicas e dos planos diretores, como em Natal/RN, é necessário entender, 

primeiramente, as diferenças e as semelhanças existentes entre os dois termos. 

Assim, vamos delinear conceitualmente e evidenciar como os dois termos e mais a 

política8 se entrelaçam na prática, além de demonstrar algumas relações e 

pressupostos que guiarão o caminho a ser pesquisado. 

Para melhor delineamento da pesquisa, devemos atrelar o planejamento e a 

gestão como ferramentas que são utilizadas pelo Estado para; por meio das políticas 

públicas ou por leis; materializar o desenvolvimento urbano conforme determinado 

pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei n° 10.257/019. No entanto, devido à 

ampla utilização e certa confusão entre ambos os termos, torna-se necessário 

                                                           
8
 Mais a frente, nesta dissertação, trataremos dessa dimensão.  

9
Conhecida como Estatuto da Cidade.  
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primeiramente entender suas visões gerais, antes de analisá-los sob a forma do 

plano diretor e estabelecer as suas relações. 

Planejamento e Gestão são dois termos a serem explorados como forma de 

revelar, no caso do primeiro, a noção de futuro, e o segundo a algo que deve ser 

feito com prioridade no tempo presente, mesmo sendo distintos e, conforme Souza 

(2010), intercambiáveis. 

Então, para nos introduzir e explicar as diferenças básicas entre os dois 

termos, Marcelo Lopes de Souza comenta que 

 

[...] planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para 
dizê-lo de modo menos comprometido com o pensamento convencional, 
tentar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de 
melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, com o 
fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios. (SOUZA, 2010, p. 46-
47). 
 
[...] gerir significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 
presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. 
(SOUZA, 2010, p. 46-47). 

 

Souza nos auxilia a compreender que o planejamento e a gestão não 

exercem sentidos semelhantes e nem aproximados, não obstante, eles se 

relacionam e são sempre complementares, na medida em que trabalham em prol do 

ciclo de políticas públicas10, frisando o desenvolvimento. Ademais, outros pontos 

sobre os termos ainda precisam ser aprofundados e explicitados separadamente 

com um ponto de vista histórico e conceitual. 

Ao tratarmos do termo planejamento vemos que sua origem é datada ainda 

do século XIX, na Inglaterra, e prestava uma função estritamente técnica do 

Urbanismo (HALL, 1988). Ele trazia a ideia de tentar controlar, de alguma forma, o 

futuro das cidades com determinados documentos que foram chamados de planos 

como, por exemplo, os que criaram as cidades-jardins11 nos arredores de Londres. 

No entanto, embora tenha suas raízes no urbanismo e no espaço, o termo 

planejamento, a partir do início do século XX, devido às influências da economia e 

de ações governamentais, começou a incorporar, principalmente no Brasil, um 

sentido mais amplo, técnico e burocrático, complementando-se e, ao mesmo tempo, 

                                                           
10

É um processo que considera a participação social, a organização de ações e fundamentos e o 

momento atual em que se insere a localidade. O Ciclo das políticas públicas é um modelo que 
compreende fases, como: Formação de agenda, formulação da política, tomada de decisões, 
implementação e avaliação. 
11

Ver Hall, 1988 ou Howard, 1902. 
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se distanciando do termo gestão. Sobre esse período, Cardoso Jr. e Garcia (2014) 

falam que o planejamento incorporou a ideia do “planejamento sem gestão”, pois 

buscava estabelecer variados objetivos estratégicos, entretanto, o Estado não 

continha uma mínima estrutura administrativa para desempenhar suas funções de 

gestão. 

Na segunda metade do século XX, o planejamento, no campo tradicional, das 

políticas públicas e também no urbano, por conta de suas características adquiridas 

no decorrer no tempo, suplantou mudanças em seu entendimento, o que alguns 

autores alertam como uma possível crise12. Entretanto, o planejamento passa a 

assumir um papel gerencialista e de articulação, porém com um baixo conteúdo 

estratégico. Essa fase, no Brasil, foi chamada por Cardoso Jr. e Garcia (2014) de 

“gestão sem planejamento”. Esse momento marca a confusão do senso comum 

entre os dois termos, pois a função do planejamento passou a ser uma entre tantas 

outras funções da gestão estatal. 

Com efeito, se pretendemos definir somente o que é o planejamento, teremos 

de entendê-lo, claramente, como uma ferramenta de Gestão; todavia, o 

planejamento, por si só, deve utilizar das ferramentas políticas e administrativas que 

lhe são postas e que são necessárias para analisar os aspectos da realidade; 

sempre atuando de forma procedimental e cíclica. Desta forma, o 

 

[...] planejamento é atividade altamente intensiva em gestão, daí que 
planejamento sem gestão adequada é processo especialmente sujeito a 
fracassos e descontinuidades de várias ordens […] descolado da gestão 
corre o risco de tornar-se um conjunto de estudos, diagnósticos e 
proposições de objetivos sem eficácia instrumental, atividade incapaz de 
mobilizar os recursos necessários de forma racional, na direção pretendida 
pelo plano. (CARDOSO JR, 2011, p. 12). 

 

Delfim Netto (2013 apud TEIXEIRA, 1997)13 nos fala que o planejamento, 

completando o que foi dito anteriormente por Cardoso Júnior, “pode ser restrito às 

áreas tradicionais da atividade governamental ou pode ampliá-la”, além de “ser 

utilizado com objetivos sociais dignos ou para beneficiar uma classe em detrimento 

de outra”, garantindo a manutenção das ações do poder público e também do 

                                                           
12

A crise do planejamento não será trabalhada com destaque nesta dissertação. Para se aprofundar 

sobre o assunto, buscar por Souza (2010). 
13

Citado em: TEIXEIRA, Alberto. Planejamento público: de Getúlio a JK (1930 – 1960). Fortaleza: 

IPLANCE, p. 21, 1997. 
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privado, por meio da análise de propostas, da realização dos resultados; 

desenvolvimento de soluções e promovendo a eficácia das atividades.  

Para Andrade (2010) a prática do planejamento tem como objetivo corrigir 

distorções em políticas públicas ou em práticas administrativas, alterando condições 

indesejáveis para a coletividade, removendo empecilhos institucionais e 

assegurando a viabilização de princípios, objetivos e metas que se pretende 

alcançar.Outrossim, o planejamento também pode ser visto como o responsável por 

dialogar com os planos, delegar responsabilidades e até com a questão 

orçamentária, como previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, por meio 

das PPAs14. 

De outro lado, e também já atrelado ao planejamento, o conceito de gestão ou 

“o ato de gerir”, como é chamado por autores das ciências administrativas, expande-

se nos Estados Unidos na década de 1980 como um desenvolvimento do conceito 

de administração pública, e é associado por Ormon e Löffler (1999) como uma ideia 

administrativa mais econômica e gerencial, que organiza e executa o planejamento 

articulando uma “resposta racional a novos tipos de pressão enfrentada pelos 

governos” (OSÓRIO, 2005, p.6). 

Com efeito, além de atentar, atrelar e distinguir a gestão ao planejamento é 

preciso fazer algumas ressalvas importantes, principalmente no termo gestão. 

O gerir e o administrar são funções essenciais para as relações efetuadas 

pelo Estado, principalmente quando tratamos sobre políticas públicas. Para Osório 

(2005), o ato de gerir é entendido como algo maior do que o ato de administrar. Para 

aquele, podemos dar o exemplo de que uma cidade poderá ser gerida em sua 

totalidade, envolvendo todos os seus atores e as estruturas que transformam seu 

território; enquanto que para o ato de administrar, dentro de uma cidade, o 

entendimento é que ele atua com uma única função: organizar a máquina pública, 

ou a dimensão municipal. Por esse motivo, o conceito de gestão não pode ser 

atrelado apenas ao corpo público, ele deve ampliar suas visões, atingindo as 

contradições e as relações políticas, sociais e econômicas de um determinado 

espaço ou território. 

Efetivamente, o conceito de gestão, mesmo não sendo específico, designa 

um campo de conhecimento e de trabalho relacionados às organizações, cuja sua 
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 Planos Plurianuais. Instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal. 
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missão “diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações 

no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos” (WORLD BANK, 

2013) objetivando que suas ações beneficiem sempre o interesse público e tudo 

aquilo que possa afetá-lo ou envolvê-lo. 

Ademais, concomitantemente, a gestão, 

 

[...] embora seja atividade de gerenciamento cotidiano da máquina pública, 
é algo que apenas pode fazer sentido estratégico se acoplada ou 
referenciada adequadamente a diretrizes gerais e atividades concretas 
emanadas do planejamento governamental. Dito de outro modo, gestão 
pública sem planejamento superior que a envolva, por mais que possa 
estruturar “modos de fazer” que consigam racionalizar procedimentos 
básicos do Estado e, com isso, obter resultados em certa medida mais 
eficientes para o conjunto da ação estatal, dificilmente conseguirá – apenas 
com isso – promover mudanças profundas em termos da eficácia e da 
efetividade das políticas públicas em seu conjunto. (CARDOSO JR., 2011, 
p. 12). 

 

Por esse motivo que a gestão não pode ser resumida apenas ao corpo 

público, racionalizado e burocrático e tão somente às atividades direcionadas, 

especificamente, para o planejamento tecnicista e para seus mecanismos de 

funcionamento. Ela partirá da premissa de que já existe um direcionamento superior, 

cabendo aos agentes públicos garantir a eficiência das ações (BRASIL, 2014), além 

de incorporar contradições e aspectos políticos e sociais do espaço onde atua, 

mediando os diferentes interesses de uma determinada realidade. Logo, o gerir 

também está relacionado à capacidade de montar uma estrutura de mediação e 

horizontalidade em contraposição ao verticalismo e imposição. 

Assim, a gestão, que é derivado do termo em inglês Management, baseia-se 

nas articulações e negociações do gestor para planejar, executar, controlar e agir e 

tem suas raízes mais diretas nos processos de aprofundamento do intercâmbio 

entre os setores público, privado e com a sociedade; e, segundo Osório (2005), terá 

sua ênfase nos processos por resultados e não na operacionalidade dos processos. 

Dessa forma, o gestor não substitui o administrador e nem o planejador, mas agrega 

um novo sujeito ao processo de decisões públicas, atuando numa perspectiva mais 

aberta e flexível, coordenando e articulando em equipe. 

Portanto, de fato, a ideia generalizada de que o termo gestão ou 

administração pudesse ou devesse substituir o termo planejamento (SOUZA, 2010) 

pode ser analisada, entretanto deve ser deixada de lado para intuito de 

compreensão desta pesquisa. Ambos os termos podem trabalhar em conjunto, e 
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com o objetivo de proporcionar desenvolvimento para a sociedade e para as 

cidades, agindo no presente, mas com visão de futuro. 

 

2.2 PLANEJAMENTO E GESTÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO BRASIL EM 

MANEIRA GERAL 

 

Ao tratar de planejamento e de gestão, na prática, teremos de associá-los a 

algum território para que possamos analisar como o Estado utiliza-se desses dois 

mecanismos para promover políticas eficientes. Logo, iremos relacioná-los ao Brasil, 

mais especificamente nas suas cidades. Assim, poderemos ver exemplos tanto 

sobre as culturas de planejamento governamental e urbano brasileiro, como também 

acerca dos planos de gestão que são implantados em nosso país.  

Com efeito, devemos ter a clareza de que gerir e planejar, principalmente em 

cidades, é um desafio conflituoso. Pois estas, sendo lugares de grandes contrastes, 

precisam de gestores que adotem a essência administrativa em suas tomadas de 

decisões, fazendo com que o planejamento que irá ser elaborado e implementado 

possa imaginar os espaços de um modo processual, como “um lugar que num 

determinado momento, [se constitui] como resultante de ações de diversos 

elementos em diferentes níveis” (BORGES, 2000, p. 2).  

Então, o gestor que atuará na cidade não deve ser visto como burocrata ou 

tecnicista, e sim, ao planejar, conhecer os diferentes fatores que impactam no 

ambiente urbano, observar seus desafios administrativos internos e, mais ainda, 

reconhecer os desafios externos; como, por exemplo, a realidade legal e ilegal da 

cidade; com a finalidade de estender suas ações políticas e sociais, oferecendo os 

serviços urbanos ao qual lhe são de competência. Logo, 

 

[...] o planejamento em políticas públicas tem que ser visto como um 
processo, e não como um produto técnico somente. A importância do 
processo se dá principalmente na implementação, pois esta é que vai levar 
aos resultados finais das políticas, programas ou projetos. (OLIVEIRA, 
2006, p. 274). 

 

Portanto, para Bucci (2006), além de técnico, o gestor terá de elaborar seu 

planejamento atuando com determinantes políticos, econômicos e sociais para 

efetuar suas tomadas de decisões, pois o “planejamento, embora tenha conteúdo 

técnico, é um processo político, especialmente nas sociedades que buscam a 
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transformação das estruturas econômicas e sociais” (BUCCI, 2006, p. 146), uma vez 

que as cidades assumem características bastante dinâmicas, e necessitam de 

políticas públicas intersetoriais, multi e interdisciplinares. Desta forma, o processo 

para gerir e planejar as cidades implicam em ações que precisam ser entendidas a 

partir de seus modelos de desenvolvimento e dos pontos que os limitam. 

Com efeito, Matias-Pereira (2009) fala que Max Weber descobriu em seus 

estudos que as limitações do poder público, na hora de planejar e de gerir, se 

caracterizavam, principalmente, por dificuldades administrativas, ausência de 

democracia dos partidos e dos Estados, corporativismo, e prevalência de 

incapacidade técnica. Logo, em relação aos efeitos limitantes, Oliveira (2006) segue 

a mesma lógica, entretanto, sendo mais sucinto, ele nos fala que existem apenas 

três pontos essenciais para explicar as possíveis falhas de gestão na implementação 

do processo de planejamento, são eles: O político-institucional, o financeiro e o 

técnico. 

O primeiro efeito limitante, segundo Oliveira (2006), trata da falta de 

articulação entre o Estado, sistema político e sociedade civil; uma vez que Estados 

fracos e com baixa capacidade operacional não conseguem articular boas políticas 

públicas, consequentemente, planejar. 

A segunda falha, para Oliveira (2006), acontece quando o planejamento está 

intrinsecamente atrelado à inoperância por incapacidade financeira; sendo que um 

Estado com déficit de arrecadação e que depende de empréstimos internacionais, 

por exemplo, ou de auxílio de instituições financeiras estará fadado a ter uma 

eficácia limitada de recursos e, consequentemente, de planejamento. 

Já a última falha detalhada por Oliveira (2006), que é a mais comum no 

Brasil15, é a chamada incapacidade técnica; que se resume nas dificuldades de 

gestão para estruturar e implementar um planejamento, devido à ausência de 

recursos humanos capacitados e motivados, de equipamentos, de experiências e de 

competências técnicas dos órgãos responsáveis para planejar as políticas públicas. 

De fato, as dificuldades dos gestores se concretizam quando os mecanismos 

de planejamento impactam nos instrumentos de gestão. O gestor – que, como visto 

anteriormente, assume também a função de administrador e planejador – muitas 

vezes atua basicamente como um profissional de múltiplas funções, que junto a toda 
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 E também a mais exemplificada, aleatoriamente, nesta pesquisa.  
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a sua equipe administrativa, assume a responsabilidade prioritária com o orçamento, 

com a máquina pública e com a lei, para depois colocar em prática o planejamento 

em médio e longo prazo. Logo, para um gestor pode ser necessário – e prioritário – 

organizar os instrumentos fiscais, as formas de tributação e os pagamentos da folha 

dos recursos humanos, além de outros procedimentos imediatos, do que estruturar 

toda uma equipe para fazer um planejamento de médio e longo prazo para as 

cidades. 

Desta forma, Oliveira (2006) nos fala que no caso brasileiro, devido à 

democratização provocada pós-constituição, alguns aspectos sobre o planejamento 

vêm se adaptando para diminuir esses conflitos que o limitam, e aos poucos vai 

tentando conseguir melhores resultados na efetividade das políticas públicas, 

buscando por melhores accountability16 e primando pela necessidade de formação 

técnica, profissional e política de quem faz a gestão pública. 

Entretanto, em relação ao desenvolvimento do planejamento e da gestão, é 

interessante notar que, “independentemente do partido político que esteja a gerir, a 

gestão pública brasileira tende a orientar-se por parâmetros teóricos de qualidade, 

produtividade e controle de resultados” (OSÓRIO, 2005, p. 10). Não obstante, os 

quase 30 anos de democracia brasileira não parecem suficientes para consolidar 

todos esses parâmetros, e muito menos um sistema político-institucional-financeiro 

efetivo, tanto no planejamento federal como em nível local. 

No Brasil, principalmente no Governo Federal, conforme Oliveira (2006), o 

planejamento ainda é determinado como algo quase que estritamente tecnicista. 

Presume-se que ao planejar 

 

uma vez tendo o plano certo, a implementação sairá automaticamente. 
Porém, a realidade tem sido diferente: muitos projetos, programas e 
políticas [brasileiras, sejam locais ou federais] falham na implementação 
como planejado ou têm impactos negativos inesperados. Temos longas 
décadas de experiências fracassadas de planejamento, com planos 
mirabolantes ou megalômanos, que no papel funcionam, mas não na 
prática, onde alcançam resultados decepcionantes ou desastrosos. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 274). 

 

Assim, a gestão e o planejamento brasileiro estão ligados à ausência de 

congruência entre os termos e verdadeiras distorções administrativas e de 

                                                           
16

Em se tratando da esfera pública, o termo Accountability pode ser traduzido literalmente como 

prestação de contas ou, então, como fiscalização, avaliação e ética no trato da coisa pública. 
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implementação das ações. Além disso, o caso brasileiro é marcado, 

significantemente, por verdadeiros conflitos quanto à jurisdição e distribuição de 

responsabilidades entre os diferentes entes federativos. Essas distorções nas 

competências fragilizam o pacto federativo17, aclamado pela Carta Magna de 1988.  

No ponto de vista de Spósito (1999, p. 61) é necessário, ainda, que o gestor 

utilize o planejamento para montar equipes preparadas, com a capacidade de 

construir ações processuais visando não apenas um ciclo de mandato 

administrativo, mas sim em longo prazo, estabelecendo continuidade das decisões 

tomadas e publicidade entre as diretrizes e experiências que já estão em voga. 

Entretanto, tratando-se da realidade brasileira vemos que o planejamento fica 

muitas vezes aquém da gestão. Por exemplo, os planos diretores, que são aqueles 

que dão as diretrizes do planejamento urbano de uma cidade, têm as suas funções 

executadas efetivamente; devido, principalmente, a ausência de planejamento e 

critérios na hora da escolha e na manutenção da equipe que coordenará a 

implementação da política pública, que é de longo prazo.  

Logo, além de todos os fatores que limitam o planejamento, a vontade política 

do gestor é outro motivo que o prejudica e o faz distanciar da gestão. O gestor eleito 

tem discricionariedade para montar sua equipe e definir o que será colocado no 

plano de seu governo. Desta forma, políticas públicas iniciadas em gestões 

anteriores, geralmente não são colocadas em prática por gestões posteriores, 

prejudicando a continuidade da gestão. 

Entretanto, a partir desses elementos, é necessário fazer uma reflexão de 

como os gestores, principalmente dos municípios brasileiros, poderão enfrentar os 

fatores limitantes, e assim, colocar em prática a gestão e o planejamento, pensando 

no interesse público e realizando a análise e o desenvolvimento dos fenômenos 

sociais e/ou naturais das cidades, orientando, desta forma, seus ordenamentos. 

Uma possibilidade é que o planejamento poderá ser elaborado por um corpo 

técnico que pense as suas diretrizes, auxiliando o planejamento urbano a articular as 

variadas ações para que os gestores possam coordenar, racionalizar e dar 

finalidades às ações do Estado nas cidades, sempre em “busca da transformação do 

status quo econômico e social (BUCCI, 2006, p. 145). Logo, o planejamento de 
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O pacto federativo nada mais é acordo firmado entre os Estados federados e a União. No caso, 

sendo mais preciso, é o conjunto de dispositivos, contidos na Constituição, que configuram a moldura 
jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes 
federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 
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políticas públicas no urbano deverá ser uma oportunidade em que o gestor irá 

utilizar para antever e prover insumos com o objetivo de coordenar ações integradas 

nas cidades, focando nos interesses comuns. 

Um exemplo de como um gestor poderá colocar em prática essa solução é 

atuando nas resoluções de conflitos urbanos por terra ou moradia, entre os 

acumuladores de capitais e classes sociais menos abastadas. Aqui, a utilização do 

planejamento serviria para elaborar planos que regulem, definam a natureza do 

objeto em conflito, analisem os motivos e, em seguida, previna e busque soluções 

para o aparecimento de tais embates, concomitantemente ou em ação posterior. 

Assim, a gestão atuaria na divergência de forma estruturada e direta, seguindo as 

diretrizes do planejamento.  

Desta forma, sendo eficiente e articulado, o gestor terá a possibilidade de se 

organizar e negociar para ser incisivo na resolução dos problemas urbanos numa 

escala de tempo presente, imediata e instantânea, pensando no futuro. Conquanto, 

primando pela necessidade de eficiência das ações e ao mesmo tempo, utilizando-

se do planejamento para que as tomadas de decisões e as ações sejam feitas de 

acordo com as diretrizes, princípios ou estudos já preestabelecidos por sua equipe 

técnica. 

Então, o planejamento deverá ser tratado como o principal artifício para as 

atividades da Gestão, principalmente no urbano. Ademais, ele deverá ser o elo dos 

processos organizacionais que envolvem a dinâmica da gestão e das operações de 

uma cidade. Então, a gestão deverá estar preparada estruturalmente, para que ela 

tenha a capacidade de construir e de implementar instrumentos de planejamento e 

políticas públicas urbana que levem justiça social e que enfrentem as problemáticas 

recorrentes. 
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3 O PLANO DIRETOR NO PLANEJAMENTO E NA GESTÃO 

 

Uma das formas em que o Estado se utilizou para enfrentar desafios no 

planejamento e gestão foi com o uso do Plano Diretor, baseado em quase todo 

século XX no planejamento regulador, para estruturar as cidades. Segundo Villaça 

(1999, p. 214), embora os Planos Diretores tenham se dispersado pelo Brasil, a 

partir da década de 1940, como uma espécie de solução, com o tempo foram 

tratados como complexos e abrangentes, além de ineficazes18 devido a um 

problema de viabilidade na implementação. Entretanto, mesmo questionado o plano 

diretor foi vinculado como principal instrumento de planejamento com o objetivo de 

solucionar os conflitos e problemas do desenvolvimento urbano. (BRASIL, 1988, art. 

181 e 182) 

Portanto, o capítulo tratará do plano diretor, de modo que possamos 

compreender como aconteceu o seu surgimento na política urbana brasileira, como 

os seus aspectos primordiais impactam no cotidiano, além de detalhar seu desafio 

maior: O seu auxílio na gestão e no planejamento de cidades, em busca de reais 

propostas que atendam às necessidades da maioria das populações que convivem 

no contexto urbano brasileiro. 

 

3.1 O PLANEJAMENTO, GESTÃO E O PLANO DIRETOR NO BRASIL ATÉ O 

INÍCIO DA DÉCADA DE 1990 

 

Na virada do século XIX para o XX, as cidades brasileiras, em sua maioria, 

eram arcaicas e pouco desenvolvidas. A cidade do Natal/RN, por exemplo, “chegava 

ao século XX, com seus traços urbanos, ainda, do século XVIII” (NATAL, 2007, p. 

17).  

Aos poucos a ideia de modernidade entrou na agenda dos gestores de 

cidades. Elas começaram a se estruturar por meio de planos urbanos, no que Villaça 

(1999) chama de “Planejamento strictu sensu” e o que Leme (1999) chama de 1ª 

fase do planejamento urbano ou a fase dos “planos de embelezamento”, que 

aconteceu entre 1875 até 1930. 
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 Como exemplo tem o Plano Doxiadis, em 1965, no Rio de Janeiro. Ele possuía “quase quinhentas 
páginas de estudos técnicos, das quais nove – páginas 363 a 372 – são de implementation e uma 
única, a 375, é de recommendations.” (VILLAÇA, 1999, p. 213). 
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Segundo Leme (1999) nesse período, a gestão no Brasil era amplamente 

influenciada pelo viés patrimonialista e pelo forte estamento burocrático que 

funcionava como um articulador da modernização conservadora, resultando em uma 

estrutura hipertrofiada e multifacelada, expressando-se enfaticamente na situação 

desigual e desequilibrada do planejamento das cidades e de suas máquinas 

administrativas, que estavam fadadas ao clientelismo e a outros problemas 

gerenciais. 

Com efeito, a gestão e o planejamento brasileiro estavam sendo influenciados 

plenamente pelo viés tecnicista burocrático, principalmente a partir da 

institucionalização do chamado DASP (Departamento Administrativo do Serviço 

Público)19. Isso determinou com que ocorresse uma revolução administrativa dentro 

das ações da gestão, mudando suas estruturas e redefinindo o funcionamento dos 

serviços públicos, atuando com controles prévios e balizando-se na legalidade. 

Logo, houve uma simplificação e padronização do ritmo e do controle de várias 

atividades administrativas, de gestão e de planejamento (NUNES, 1997). 

Como todo processo de mudança impacta em novos rumos, esse período foi 

oportuno para que logo surgissem instrumentos que de fato podemos chamar de 

Plano Diretor: datado na década de 1930, durante o início da transição entre o 

patrimonialismo e o sistema burocrático de gestão. Ele foi instituído pela 

administração da então capital política e administrativa do país, o Rio de Janeiro, e 

foi intitulado de Plano Agache ou Plano de Remodelação, Extensão e 

Embelezamento (AGACHE, 1930). 

Leme (1999) e Villaça (1999) concordam que a essência deste instrumento 

pioneiro, devido ao seu viés técnico, era burocraticamente a de construir um modelo 

de cidade ideal, que desconsiderava a cidade real. O Plano Agache foi o marco de 

como o planejamento surgiu e desenvolveu-se a partir de um viés mais tecnicista, 

baseando-se fortemente nas ideias dos planejadores e técnicos envolvidos, 

influenciando até na formulação de pesquisas científicas específicas e de extensos 

diagnósticos sobre a cidade em que estava sendo implementado.  

Nesse mesmo período de tempo, as classes sociais brasileiras começavam 

paulatinamente a ser organizar e, de forma antagônica, as classes dominantes e os 
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 Órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de julho de 1938, diretamente 
subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa 
destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes por Getúlio 
Vargas. 



21 
 

grupos econômicos20 ainda estavam buscando entre si deter a exclusividade do 

poder político. Esses conflitos, além de outros importantes fatores, marcaram a 

história da legislação e dos planos urbanos e, além disso, influenciaram 

definitivamente os primeiros passos do planejamento e gestão no Brasil, pois 

obrigou 

 

o Estado brasileiro a correr contra o tempo, superando etapas no longo e 
difícil processo de montagem das bases materiais e políticas necessárias à 
missão de transformação das estruturas locais, visando ao desenvolvimento 
nacional. (CARDOSO JR, 2011, p. 8). 

 

Entretanto, a corrida contra o tempo só seria possível se a estruturação 

interna da máquina pública fosse bem-feita. Pois, existiam variados problemas de 

desarticulação das ações governamentais, que eram influenciados consistentemente 

pelos órgãos e entidades que não eram estruturados e, muito menos, conseguiam 

agir intersetorialmente, assim, fugindo do controle dos mecanismos de gestão. 

Destarte, mesmo com todos esses problemas, quando nos referimos ao 

planejamento local, após a implementação do Plano Agache, se difundiu pelo Brasil 

outros modelos – não com viés igual, mas parecido. No entanto, isso só foi possível 

quando um mínimo de estrutura operacional começou a se desenvolver dentro da 

administração pública brasileira, fato que ocorre, aos poucos, apenas na década de 

1940. Entretanto, esse tipo de planejamento, do modelo baseado no Plano Agache, 

foi alterando-se aos poucos, fazendo com que o nome que era conhecido por “plano 

diretor” fosse “substituído por outros nomes [porém com o mesmo objetivo] a partir 

da década de 1960” (VILLAÇA, 1999, p. 187). 

Além de concentrar um planejamento governamental técnico-burocrático, o 

período entre 1930 e 1970 foi “marcado pela passagem do planejamento que era 

executado para o planejamento-discurso” (VILLAÇA, 1999, p. 211), onde o 

planejamento setorial foi bastante suprimido pela tecnocracia e alocado para 

segundo escalão pelas administrações.  

Aos poucos, já nos anos 1970, os setores mais tecnicistas da administração 

pública, que trabalhavam no planejamento e com os planos diretores, foram 

perdendo confiança e força: O planejamento, então, desvirtua e perde bastante 

efetividade, atuando apenas no discurso dos gestores. 
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Burguesia urbano-industrial versus Aristocracia rural (VILLAÇA, 1999, p. 202). E também conflitos 
entre progressistas e conservadores. 
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Após a promulgação da Constituição, na década de 1980, outra fase do 

planejamento surgiu, porém, novos problemas atormentavam a gestão pública 

brasileira, que aos poucos estava sendo repaginada, passando por configurações. 

Paulatinamente, os entes federativos – principalmente os municípios, que a partir da 

CF de 198821 passaram a ter autonomia, fazendo parte da ordem administrativa, 

financeira e política brasileira – começariam a agir diante das dificuldades de gestão 

e planejamento, buscando formas de auto-organização e ampliação das 

competências.   

Não obstante, nos anos 1990, iniciava-se no Brasil um momento marcado por 

agitações políticas e econômicas. Esse período é caracterizado por um mundo em 

processo de globalização e que vivia em constante concorrência, a partir de uma 

perspectiva neoliberal, que no Brasil surgiu tardiamente, mas que reduziu 

significantemente o papel do Estado, privatizando empresas públicas e não tratando 

como prioridade as questões sociais na agenda pública.  

Além disso, acerca do planejamento local, por conta do novo momento com 

uma perspectiva neoliberal, “as propostas para as cidades estavam a mudar” 

(NOVAIS, 2010, p. 21), com novas concepções sobre o controle da urbanização e de 

mecanismos de gestão. 

As médias e grandes cidades brasileiras começavam a delinear seus novos 

planos diretores, entretanto, ao mesmo tempo e influenciando no planejamento local, 

se apoiavam em práticas de eficiência e objetividade resultando em mudanças nas 

formas de ações governamentais. Isso evidenciou e levou em consideração até “o 

envolvimento do empresariado nas tomadas de decisões, pois estes teriam 

melhores condições de analisar ameaças e oportunidades” para as cidades 

(NOVAIS, 2010, p. 31).  

Para Lima (2001), o fortalecimento das práticas capitalistas dentro, 

principalmente das médias e pequenas cidades brasileiras, é devido a quase meio 

século de ações – mesmo que regulares – ineficazes na intervenção estatal no 

planejamento urbano brasileiro, no qual tinham promessas de que a técnica e a 

racionalidade seriam capazes de controlar o processo de urbanização e criar a 

cidade democrática.  
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Conforme os seus artigos 1º e 18º. 
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Ainda para Lima (2001), devido a este fator, o fracasso das políticas nacional-

desenvolvimentistas fora alocado ao caráter intervencionista do Estado e esta 

interpretação fez com que a ideologia neoliberal fosse adotada pelos gestores, 

promovendo um não intervencionismo, levando ao entendimento do não 

planejamento, desqualificando várias equipes de planejadores locais.  

No entanto, os desafios para o ordenamento e para a gestão do Brasil “se 

originam e são desenvolvidos no seio do próprio modo de produção capitalista, 

naquilo que lhe próprio, ou seja, a lógica do mercado, e as crises que 

desencadeiam” (LIMA, 2001, p. 129). Para Harvey (1996), o planejamento deve ser 

parte dos meios [instrumentalities] do Estado diante de crises. Para Lima (2001), o 

planejamento deve ser utilizado como um instrumento democrático que, mesmo se 

abatendo sobre as economias, imponha uma gestão de políticas típica de “laissez 

faire, bem ao gosto do mercado” (LIMA, 2001, p. 130). Neste momento, podemos 

trazer a ideia onde “o processo de formulação de políticas públicas muda de acordo 

com o tipo de resposta demandada pela acumulação” (NOVAIS, 2010, p. 36), 

colocando de lado muitas práticas do planejamento regulatório. 

Assim, “pelo menos durante cinquenta anos – entre 1940 e 1990 – o 

planejamento urbano brasileiro encarnado na ideia de plano diretor não atingiu 

minimamente os objetivos a que se propôs” (VILLAÇA, 1999, p. 224). Entretanto, 

“todos reconhecem que no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam, tudo 

depende do que se trata e de quem se trata, ou seja, tudo depende dos interesses 

em jogo” (MARICATO, 2001, p. 92). Então, o não sucesso histórico das ações de 

planos diretores pode estar implicitamente dentro de vontades políticas que não se 

voltavam apenas para a cidade. 

Por fim, paulatinamente, a história dos planos diretores – a partir da década 

de 1980 – no Brasil começa a seguir novos caminhos. O planejamento para ser bem 

implementado necessitava mais da união do técnico e do político, além da ajuda 

daqueles que conhecem bastante o território: no caso de uma cidade, a sociedade. A 

democratização e a luta por cidades mais justas se instauraram com mais ênfases 

na década de 1980, pautando variadas mudanças e direitos. Enfim, uma nova fase 

para os planos diretores e, principalmente, em busca da reforma urbana brasileira, 

começava a tomar seus rumos, encontrando dificuldades e alcançando seus auges 

com a promulgação do capítulo constitucional sobre a política urbana e, 

posteriormente, com a conquista do Estatuto da Cidade. 
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3.1.1 O Plano Diretor e sua origem na Constituição Federal de 1988 

 

Nos anos 1980, o Brasil estava passando por um momento diferente do 

restante do mundo. “Enquanto a economia mostrava uma queda acentuada, ao 

mesmo tempo em que lutavam contra o governo ditatorial, movimentos sociais e 

operários elaboravam plataformas para a mudança política com propostas 

programáticas” (MARICATO, 2013, p. 146). Desta forma, novos atores, sociais e 

políticos, surgiam ou renasciam no Brasil e eles endossavam a luta por uma cidade 

mais democrática e justa e pressionavam por ações mais contundentes sobre a 

política urbana. 

Destarte, o fim da Ditadura Militar estava próximo e o país retomava os seus 

aspectos democráticos. Movimentos populares de base começavam a se 

reorganizar como, por exemplo, a “mobilização pela Reforma Urbana, [que] 

encorpou, desembocando na constituição do Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana” (SOUZA, 2010, p. 158) ou, simplesmente, MNRU. Cabendo a esse 

movimento a atuar em prol de pautas progressistas e na defesa de interesses 

difusos ligados ao planejamento urbano, buscando 

 

[...] um conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivo e 
universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: 
Reduzir os níveis de injustiças sociais no meio urbano e promover uma 
maior democratização do planejamento e da gestão das cidades. (SOUZA, 
2010, p. 158). 
 

Desta forma, o MNRU – em busca de suas pautas – foi composto pelas 

seguintes organizações22: 

 Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) – que atua em temas de interesses do 

arquiteto, da cultura arquitetônica e de suas relações com a sociedade; 

 Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) – que luta pelos direitos e 

legítimos interesses de sua categoria, além de defender o desenvolvimento 

nacional sustentável; 

 Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) – que coordena e protege a 

categoria profissional dos arquitetos e urbanistas; 
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(Cf. SAULE JR; UZZO, 2009) 
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 Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR) – que tem como caráter 

articular projetos referentes à moradia urbana, combatendo a especulação 

imobiliária e a segregação territorial, ampliando o Direito à cidade para o 

cidadão; 

 Coordenação dos Mutuários do Banco Nacional de Habitação (BNH) – que 

mesmo com o BNH extinto, a partir do Decreto-Lei Nº 2.291/86, teve um 

movimento de bases atuando bastante em assuntos sobre moradia urbana; 

 Movimento de Defesa do Favelado (MDF) – que atua apoiado no sonho de 

transformar um mundo de misérias em um mundo de partilhas, defendendo o 

saneamento básico e o direito à moradia digna; 

 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) – que 

atua no fortalecimento de grupos sociais para a garantia de direitos, da 

democracia e da sustentabilidade; 

 Além de pastorais, universidades e mais de 48 associações locais e regionais. 

 

Por conta da influência e união de experiências dessas entidades “foram 

criadas comissões parlamentares e foram eleitos prefeitos, vereadores e deputados” 

(MARICATO, 2013, p. 146) que apoiavam a bandeira da reforma urbana. E enfim, no 

ano de 1986, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana finalmente focou e definiu 

seus objetivos, solidificando as suas pautas como 

 

uma nova ética social, que condena a cidade como fonte de lucros para 
poucos em troca da pobreza de muitos. Assume-se, portanto, a crítica e a 
denúncia do quadro de desigualdade social, considerando a dualidade 
vivida em uma mesma cidade: a cidade dos ricos e a cidade dos pobres; a 
cidade legal e a cidade ilegal. Condena a exclusão da maior parte dos 
habitantes da cidade determinada pela lógica da segregação espacial; pela 
cidade mercadoria; pela mercantilização do solo urbano e da valorização 
imobiliária; pela apropriação privada dos investimentos públicos em 
moradia, em transportes públicos, em equipamentos urbanos e em serviços 
públicos em geral. (SAULE JR.; UZZO, 2009, p. 260 e 261). 
 

Com a definição do que se queria alcançar com a reforma urbana, um novo 

modelo de cidade marcava o MNRU. A política urbana iria além de uma proposta 

mais vantajosa ou do puro tecnicismo modernista. Ela, enfim, buscaria a 

participação popular, a justiça social e o princípio da igualdade na formulação e 

implementação das políticas urbanas. 
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Desta forma, os instrumentos e Planos Diretores, elaborados nas décadas 

anteriores, com pouca participação social, não se enquadravam na visão 

democrática do MNRU, onde o saber popular, independente de saber técnico, teria 

voz e vez no processo de gestão das cidades. 

Então, encorajado por seus ideais democráticos, o MNRU, em caráter 

representativo participativo, trabalhou na construção de um projeto de emenda 

constitucional de iniciativa popular23, com o objetivo de transformar a política urbana 

em um marco legal e tentar modificar o perfil, até então, bastante excludente das 

políticas locais que afetavam as cidades brasileiras. 

Ademais, dentre as 83 emendas populares apresentadas à Assembleia 

Nacional Constituinte, o MNRU propôs – com o auxílio principalmente da FNE, FNA 

e IAB – a Emenda da Reforma Urbana (Emenda nº 63 de 1987), subscrita por mais 

de 131 mil assinaturas e que foi debatida e, posteriormente, colocada no Capítulo da 

Política Urbana da Constituição Federal de 1988. Onde, os objetivos propostos pelo 

MNRU eram 

 

[...] basicamente a submissão dos imóveis urbanos ao interesse social. Para 
tanto, previa-se a aplicação de diversos instrumentos, tais como o imposto 
progressivo no tempo, o parcelamento e edificação compulsórios, imposto 
sobre a valorização imobiliária, o direito de preferência na aquisição de 
imóveis urbanos, a desapropriação por interesse social ou utilidade pública, 
a concessão de direito real de uso, entre outros. (FONTES, 2009, p. 2). 
 

Não obstante, devido a fatores políticos, a proposta do MNRU foi alterada 

pelo Congresso Nacional. A Casa Legislativa continha congressistas interessados 

diretamente nos espaços urbanos e, para não se prejudicarem, reagiram 

exatamente como a Ditadura Militar reagiu (VILLAÇA, 1999). 

A valer, o tema função social da propriedade já tinha sido expressa em outras 

constituições brasileiras, porém nunca com uma força tão vinculante e direta na 

política urbana, sempre implicitamente, como questão tributária. Esse ponto tornou-

se tão polêmico, que durante o processo constituinte foi alvo de intensos debates 

                                                           
23

Durante o processo de construção da Carta Magna de 1988, o povo brasileiro pôde elaborar 

projetos de emenda constitucional, entretanto, no texto constitucional vigente, a iniciativa popular só 
poderá propor leis de caráter complementar ou ordinário, mediante no que está escrito no Art. 61. 
Portanto, o constituinte vedou a propositura de emenda constitucional por parte do povo brasileiro. 
Onde, a “Constituição [somente] poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II – do Presidente da República; 
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros” (BRASIL, 1988, art. 60). 
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entre deputados e os defensores da Reforma Urbana, que queriam que o texto da 

emenda constitucional nº 63/1987 fosse completamente aprovado, sem ressalvas. 

Diante de tal situação, foi inserido o termo “Plano Diretor” no lugar de “plano 

urbanístico” de ações, defendido24 pelo MNRU. Fato que ocorreu no apagar das 

luzes do processo constituinte, durante a votação de um último substitutivo. 

Ademais, também foi inserida pelos deputados a ideia de que todo processo 

legislativo sobre a função social da propriedade urbana seria mediado apenas por 

meio de leis federais25 (controladas pelo legislador federal), contrariando ao que teria 

sido acordado anteriormente, quando os legisladores municipais teriam 

competências e discricionariedade para tratar de tal assunto. 

Com efeito, mesmo diante de tantos conflitos, a emenda da reforma urbana 

foi aprovada. O Plano Diretor, que deve ser instituído por lei municipal, passou a ser 

marco jurídico-legal da política urbana das cidades brasileiras e toma como fim 

estabelecer o cumprimento da função social da propriedade urbana. Desta forma, o 

Plano Diretor (re)nasceu, nos artigos 182 e 183 da CF-1988, incorporando e 

fortalecendo as dimensões políticas, sociais e democráticas. O que Souza (2010) 

chama de planejamento politizado e que foi marcado por um forte “tecnocratismo de 

esquerda”. 

Outrossim, a partir deste momento para frente, é que mesmo com a 

incorporação de elementos democráticos, o espaço urbano, que antes da 

Constituição de 1988 já era conflituoso, tornou-se, de uma vez, um verdadeiro jogo 

de retalhos, legislações e de interesses que estão marcados. Além da presença do 

capitalista e do mercado imobiliário, por vários atores sociais e políticos, no qual a 

Maricato (2013) os separa em três distinções e que estarão plenamente contidas 

dentro do jogo de interesses das cidades. São eles: 

 

a) as mobilizações sociais, os sindicatos e os partidos políticos; b) a 
produção acadêmica que passa a desvendar a cidade real (com 

                                                           
24

 O MNRU atrelava o Plano Diretor como algo obsoleto e ineficaz, devido, principalmente, a sua 
trajetória de implementações mal sucedidas. “A rejeição ao Plano Diretor significou a rejeição de seu 
caráter ideológico e dissimulador dos conflitos sociais urbanos” (MARICATO, 2000, p. 175). Ademais, 
o MNRU defendia ferrenhamente a utilização de planos urbanísticos de ações. Não obstante, mesmo 
com a adoção do Plano Diretor no texto constitucional sendo considerado como uma amarga derrota 
para o movimento, o instrumento foi posto em prática e encaixado dentro dos ideais da reforma 
urbana ao decorrer dos anos 90. 
25

Art. 182 § 4º “É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena [...]”. 
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diagnósticos sobre as estratégias de reprodução dessa força de trabalho de 
baixos salários), desmontando as construções simbólicas e ideológicas 
dominantes sobre as cidades; e, c) governos municipais inovadores que 
experimentaram novas agendas com programas sociais, econômica e 
politicamente, inclusivos e participativos. (MARICATO, 2013, p. 146 e 147). 
 

Enfim, a mistura formada por todas as categorias citadas pela Maricato marca 

a movimentação do início da década de 1990, dentro da política urbana brasileira. 

Este período de tempo marcou a origem dos processos de politizações do 

planejamento urbano, ficando bem clara nas metodologias utilizadas pelos novos 

Planos Diretores ao longo da década de 1990, na incorporação de novas leis e, 

principalmente, nos debates e conflitos encontrados em suas formulações, até 

chegarmos ao Estatuto da Cidade e, posteriormente, nos dias atuais. 

 

3.2 O PLANO DIRETOR: A COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO A PARTIR DA CF-1988 

 

O processo político responsável por trazer a democracia de volta à vida social 

e administrativa brasileira guardou um capítulo singular à política urbana. Vetada 

desde o Governo Figueiredo, a inserção de Lei ou Decreto de regulamentação das 

normas aplicáveis nas cidades – referentes ao uso e gestão do solo urbano – 

representa exemplo do caráter conservador dessa política de abertura gradual, 

imposta pelos militares, em meados dos anos 80. Lembrar, por exemplo, que a 

política ambiental – ainda em vigor – é de 1981. A inclusão do título maior26 já na 

Constituição de 1988 foi rejeitada pelo modo conservador – e por que não dizer 

reacionária – dos legisladores que deram voz a grupos como proprietários 

fundiários, construção civil, igreja, entre outros, que tinham receio de uma abertura 

constitucional ou impacto nos conflitos urbanos. Ao mesmo tempo, os artigos 182 e 

183 trouxeram uma pequena parte da agenda do MNRU debatida desde os anos 

1970. 

Entre 1988 e 2001, o hiato criado pelo impasse quanto à forma e o conteúdo 

dessa política urbana definiu um Estatuto da Cidade que intenta dar conta de três 

aspectos: Visão de futuro, gestão do hoje e princípios gerais da política urbana. 

                                                           
26

Os artigos 182/183 trouxeram uma pequena parte da agenda do MNRU, debatido desde os anos 

1970. Neste trabalho não serei enfático acerca dessa temática.  
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No caso da política, a gestão do hoje e a visão do futuro são enquadradas no 

momento em que o gestor toma importantes decisões acerca do uso da cidade. 

Nesse momento, o gestor mediará situações de conflitos, a partir de negociações e 

articulações políticas com vários atores que compõem a sociedade, baseadas em 

informações técnicas, considerando que o “planejamento urbano é o objeto de uma 

proposta social que visa transformar a sociedade e garantir o bem-estar dos 

cidadãos” (CARVALHO, 2001, p. 133). 

Já no caso da gestão e da administração, elas serão necessárias para 

operacionalizar os princípios gerais da política urbana e do planejamento urbano, 

decididos a partir de decisões políticas ou democráticas. É preciso existir um sistema 

de planejamento, englobando um órgão ou entidade competente que articule todos 

os instrumentos de gestão e de conselhos. Além disso, é necessária a habilidade 

interdisciplinar de servidores, que buscarão conhecer todas as perspectivas 

possíveis da construção e implementação da política urbana, a partir de leituras da 

cidade e de estudos que identifiquem os problemas a serem enfrentados, facilitando 

a tomada de decisões e as melhores intervenções. 

No caso do Plano Diretor, é muito difícil explicar o porquê de conceituá-lo, já 

que na prática ele pode vir a funcionar de uma maneira totalmente diferente do que 

imaginamos na teoria. A obrigatoriedade do planejamento urbano, previsto 

constitucionalmente no Brasil, como descrito nos artigos 182 e 183 de nossa Carta 

Magna, é recente e ainda necessita de muita interpretação por parte dos gestores e 

técnicos municipais. 

 O Plano Diretor faz parte do processo de planejamento municipal, como 

sendo um instrumento norteador para as cidades. Entretanto, na história do 

planejamento urbano no Brasil, nem sempre ele obteve o papel principal, sequer foi 

defendido como proposta de reforma urbana27. De modo que tal instrumento 

pudesse ser posto em prática, quis o legislador que o Plano Diretor atuasse, após a 

Constituição de 1988, sob a égide da reforma urbana, sendo a figura central e 

decisiva da política urbana das cidades brasileiras. 

Com efeito, a necessidade de que se tenha uma gerência eficiente, eficaz e 

efetiva foi instituída e regulada pelo constituinte por meio de três instrumentos 

básicos que tratam de gestão, orçamento e planejamento e outro corroborador, que 

                                                           
27

Fato visto anteriormente, neste trabalho.  
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trata de gestão e do planejamento urbano. São eles, respectivamente: O Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e o Plano Diretor Municipal (PDM). 

Destarte, este último instrumento é considerado, além de corroborador, será 

“um pilar do sistema municipal de planejamento, devendo os demais instrumentos 

(PPA, LDO e LOA) incorporar as suas diretrizes e metas, as quais remetem para as 

ações planejadas para o futuro do município” (ANDRADE, 2010, p. 5). 

As metas estabelecidas pelos planos diretores estão presentes em programas 

estabelecidos no PPA, cabendo, em seguida, a LDO incorporar a ação como matéria 

prioritária; e, enfim, a LOA orientando quais recursos serão necessários para a 

execução da política pública. Ou seja, para o artigo 40, § 1º, da Lei n° 10.257/01 

(Estatuto da Cidade), o plano diretor faz parte do “processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento 

anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas” (BRASIL, 2001), 

cabendo esses serem elaborados de forma compatível com o plano diretor, assim 

como determina o artigo 166 da Constituição Federal de 1988. 

Logo, o plano diretor atua como uma espécie de elo entre as diretrizes nele 

contidas e as orientações que devem ser feitas para a eficácia das ações da gestão. 

Por conta disso, esse instrumento não pode ser comparado aos planos tradicionais, 

pois ele extrapola determinadas normas.  

 

[...] Num esforço para sua decodificação, pode-se entender por plano a 
definição de objetivos a serem alcançados e de prazos a serem cumpridos, 
a indicação de atividades, programas ou projetos correspondentes ou 
necessários à realização dos objetivos definidos, bem como a identificação 
dos recursos financeiros, técnicos, administrativos e políticos necessários; e 
por diretor, as diretrizes estabelecidas em conformidade com a proposta 
social que se pretende alcançar, que constituem uma referência para as 
ações do poder público municipal e dos agentes privados. (CARVALHO, 
2001, p. 134). 

 

A valer, o plano diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e 

regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. 

(BRASIL, 2002, p. 40). E, para Saboya (2007), ele será um documento que sintetiza 

e torna explícitos os objetivos consensuados para o Município e que 

metaforicamente pode ser entendido como uma “estrada” a ser percorrida, sendo 

orientada por meio de “entradas” (de ações), para que esses determinados objetivos 

do planejamento urbano municipal sejam alcançados.  
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Somente a partir do Projeto de Lei n° 5.788/90 – que ficou conhecido, 

futuramente, como a Lei n° 10.257/01 ou Estatuto da Cidade– o capítulo de Política 

Urbana da Constituição de 1988, delineou o passo a passo de como elaborar e 

implementar planos diretores municipais. Logo, o plano diretor, como instrumento de 

política urbana participativa e vinculada à gestão e ao planejamento por meio da 

Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, estará determinado a 

(BRASIL, 2001)28: 

 

 Valer para todo o território municipal, ou seja, para áreas urbanas e rurais; 

 Garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida e justiça social; 

 Organizar o crescimento e o bom funcionamento da cidade;  

 Determinar qual é o destino de cada parte da cidade. Sem esquecer, claro, que 

essas partes formam um todo; 

 Propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em bases 

sustentáveis; 

 Garantir que a propriedade urbana sirva aos objetivos anteriores; 

 Contar com a participação popular em todas as etapas; 

 Ser aprovado na Câmara Municipal. Assim, passando de instrumento técnico, 

para atuar como um instrumento político. 

 

Atuando como um instrumento de governo; com caráter político e que, assim 

como o planejamento, deve ser processual e permanentemente pactuado; o plano 

diretor deve ser capaz de conjugar os interesses e estabelecer a justiça social, 

quanto o direito à cidade29. 

Como a prática difere da teoria, construir planos diretores não é algo regulado 

como uma “receita de bolo” ou uma “fórmula mágica” pronta. As dificuldades de se 

elaborar um plano diretor vão depender de variados fatores, que corroboram com o 

                                                           
28

 Compilação feita pelo autor com base no Capítulo 3, artigos 39 a 42-B do Estatuto da Cidade. 
29

 O conceito tem uma discussão teórica bastante ampla, variando entre o debate internacional e na 
literatura. Todavia, não deve ser entendido apenas como um direito legal individual. No Brasil, ele está 
contido na CF de 1988 e foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade como uma garantia onde todas 
as pessoas terão direito de usufruir da estrutura e dos espaços públicos de sua cidade, sem 
distinção.  
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PPA, LDO e com a LOA do município, implicando na capacidade institucional 

municipal de elaborar e implementar políticas públicas. 

Desde a CF-1988, os Planos Diretores devem ser elaborados para as cidades 

acima de 20.000 habitantes. Corroborando e ampliando a Constituição Federal, a 

partir do art. 41 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o Plano Diretor deve, 

obrigatoriamente, ser elaborado em cidades: 

 

II – Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; 
IV – Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Sendo importante destacar que no § 2º do artigo 41 da Emenda 

Constitucional nos fala que cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverão 

elaborar um determinado planejamento com o objetivo de obter transporte urbano 

integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Ainda também importante 

citar o Estatuto da Metrópole (Lei n°13.089/15), que em seu artigo 10 determina que 

as regiões metropolitanas devam contar com um plano de desenvolvimento 

integrado, onde “o Município deverá compatibilizar seu plano diretor com o plano de 

desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana” (BRASIL, 2015, art. 

10, § 3°). Logo, também por esse motivo, o plano diretor constitui-se como principal 

instrumento de planejamento e de gestão para um número considerável das cidades 

brasileiras. 

 Os institutos jurídicos e políticos, em que os municípios são obrigados pelos 

planos diretores e que devem seguir para a elaboração e implementação da política 

urbana, são chamados de conteúdos mínimos e estão no art. 4° do Estatuto da 

Cidade e delimitados no art. 42. 

 

O plano diretor deve possuir um conteúdo mínimo, conforme estabelecido 
no art. 42 do Estatuto da Cidade [...] lembrando que, de acordo com as 
características de cada município, outros aspectos deverão ser abordados 
no mesmo, considerando principalmente situações peculiares ligadas ao 
comércio, moradia, planos regionais com outros municípios, meio ambiente, 
patrimônio histórico e cultural, agropecuária, turismo, dentre outros. 
(ANDRADE, 2010, p. 13). 
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Logo, no artigo 42 do Estatuto da Cidade, podemos encontrar conteúdos 

obrigatórios no plano diretor como: 

 

 A delimitação das áreas urbanas, onde o município deverá aplicar o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsória, observando fatores de 

existência de infraestrutura e de demanda para utilização;  

 A aplicabilidade e sua espacialização do direito de preempção, no qual “caberá 

ao plano diretor delimitar as áreas nas quais incidirá o direito de preempção” 

(ANDRADE, 2010, p. 15); 

 De outorga onerosa do direito de construir; 

 Permissão de alteração do uso do solo; 

 Operações consorciadas; 

 Transferência do direito de construir; 

 Além do o sistema de acompanhamento e controle, monitorando os resultados 

obtidos e certificando que a legislação foi cumprida. 

 

Os instrumentos acima não são autoaplicáveis. Eles precisam da gestão para 

serem postos em prática. Por exemplo, não tem como colocar em prática as 

Operações Consorciadas30sem a delimitação da área, coordenação e elaboração 

de plano de ocupação feita pela gestão. Como também, não dá para permitir a 

Transferência do Direito de Construir31 sem passar pela autorização do órgão 

competente.Esses e outros instrumentos exigem uma estrutura de gestão bastante 

articulada e administração pública organizada, para que os levem para seus 

devidos fins, estabelecidos na lei.  

Esses instrumentos previstos nos planos diretores auxiliam na regulação do 

ordenamento territorial e na integração com outras políticas urbanas setoriais e, por 

isso, “o Município deve tirar partido desse poder de regulação para constituir suas 

políticas setoriais e programar seus investimentos no tempo” (ARRUDA, 2011, p. 

54).  

Com efeito, o plano diretor, para ser aprovado, deverá ter como base a 

legislação municipal, sendo apresentado pelo Poder Executivo do município à 

                                                           
30

 Intervenções urbanísticas em determinado espaço para transformá-lo estruturalmente.  
31

 É a autorização dada pelo poder público de um município aos proprietários de um determinado 
imóvel que queiram vender o potencial construtivo para outros imóveis. 



34 
 

Câmara Municipal de Vereadores, obedecendo aos trâmites da casa legislativa. 

Cada “plano, projeto, programa, ação e política que será adotada em decorrência do 

plano diretor deverá ser apresentada e descrita no corpo da lei” (SILVA, C., 2008, p. 

175).  

Além disso, todas as estratégias de gestão deverão estar juntas com as 

diretrizes e demais pontos do planejamento, corroborando com o PPA, LDO e LOA 

municipais e outras políticas públicas de caráter local. Dessa forma, a gestão 

orientará os processos de planejamento fazendo com que o plano diretor possa 

funcionar estabelecendo os princípios, normas, diretrizes que possam orientar as 

ações do poder público de maneira eficiente. 

Com efeito, no decorrer do processo de discussão do plano diretor, a gestão 

deve também garantir os princípios de gestão democrática da cidade, ampliando 

instrumentos de participação popular com o objetivo de escutar a população e 

promover a transparência de todo o processo. Além disso, “para que não haja 

descrença do cidadão, uma agenda deve ser programada e cumprida, com data de 

início e fim de sua elaboração” (ANDRADE, 2010, p. 19), estabelecendo uma 

metodologia capaz de atender todas as demandas positivas para o bem comum.  

Durante esse processo de elaboração, o poder executivo municipal é 

essencial, de modo que as articulações e integrações entre diferentes atores (sejam 

ele técnicos, sociais ou políticos) funcionem com responsabilidade, ética e eficiência. 

Ademais, a gestão deve equipar-se em equipes, interna e externa, com 

conhecimento técnico, caráter social e forte articulação política. Essas equipes 

devem elaborar um diagnóstico preliminar, atualizar e utilizar-se de toda legislação 

pertinente e pensar a cidade “levando em conta a cultura local e as necessidades da 

localidade” (SILVA, C., 2008, p. 174). 

Após o processo de elaboração, o plano diretor deve ser aprovado pela casa 

legislativa municipal. Neste espaço acontecem várias audiências públicas, com a 

presença da sociedade e elas podem ser decisivas para a mudança do texto. No 

entanto, segundo C. Silva (2008, p. 176), a tramitação, naturalmente, deve seguir a 

seguinte ordem: 

 

1. Apresentação do Projeto de Lei do Plano Diretor (por parte do executivo) 
com a exposição dos motivos para o Presidente da Câmara Municipal; 
 2. Este poderá encaminhá-lo às Comissões correspondentes (Constituição 
e Justiça, orçamentária etc.) e à assessoria legislativa da Câmara;  
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3. Depois de aprovado por esses órgãos, o projeto de lei será encaminhado 
à Assembleia, que deverá analisá-lo, discuti-lo e aprová-lo (ou não), seja o 
todo ou as suas partes. 

 

Figura 1 – O Planejamento municipal e o Plano Diretor 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

O fato de ser uma lei complementar faz com que o plano diretor seja uma 

prioridade também para o vereador. Ele deve ser analisado e discutido em mais 

sessões e com a necessidade de um quórum qualificado com maioria absoluta da 

casa. Após a sua aprovação no legislativo, o plano diretor será publicado no Diário 

Oficial do Município, publicitado amplamente e seguirá para sua implementação.  

Por fim, resumindo, cabe à gestão (politicamente) e administração 

(procedimentalmente) organizar o planejamento para que ele funcione mediante as 

necessidades dos interesses coletivos e difusos. A gestão deve certificar que o 

planejamento promova uma política urbana capaz de garantir e ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tal qual 

fala o art. 2° do Estatuto da Cidade, como também ele deverá ocorrer na prática. 
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4 NATAL POR DEBAIXO DOS PLANOS 1: O PLANO DIRETOR DE 

1994 

 

4.1 BREVE HISTÓRIA RECENTE DO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DE 

NATAL 

 

 A partir da metade do século XX, a cidade do Natal, assim como os grandes 

centros do Brasil, passava por um momento de crescimento e de transição 

demográfica. A cidade, segundo o Censo do IBGE de 1950, contava com pouco 

mais de 103.215 mil habitantes. 

Segundo Lima (2001), a partir da década de 60, ainda sob a concepção dos 

antigos planos urbanísticos, Natal foi crescendo paulatinamente à “contumácia” de 

seus ordenamentos. Somente com o lançamento dos PDDIs, elaborados pelo 

Governo Federal, a cidade viu a oportunidade de estruturar sua equipe técnica e de 

seguir uma cartilha de caráter top-down32 para a construção dos pilares dos seus 

primeiros planos diretores, com a constituição de duas leis em duas décadas. São 

elas: Lei 2.211/74 ou Plano Diretor de 1974 (coordenado pelo arquiteto Moacyr 

Gomes da Costa33, seguindo os estudos desenvolvidos por Jorge Wilhein/SERETE) 

e da Lei 3.175/84 ou Plano Diretor de 1984 (coordenado também pelo arquiteto 

Moacyr Gomes da Costa). 

O primeiro Plano Diretor, o de 1974, “expressa claramente a conclusão da 

transição do urbanismo para o planejamento urbano” (LIMA, 2001, p. 112). Ele teve 

como marco uma pesquisa de campo e a coleta de dados em diversos órgãos de 

Natal, contribuindo para “a formação de um arquivo com informações sobre o 

município” (NATAL, 2007, p. 34). Além disso, foi primordial para a formação de um 

quadro técnico mais capacitado e, consequentemente, para a criação de um órgão 

municipal “normativo e deliberativo em matéria de planejamento urbano em Natal” 

(LIMA, 2001, p. 110), que foi chamado de SEMPLA (Secretaria de Planejamento e 

Coordenação Geral), e que tinha suas ações de gestão controladas e auxiliadas pelo 

CONPLAM (Conselho de Planejamento Urbano de Natal). 

                                                           
32

 Política pública, muita vezes, feita de cima para baixo. Ou políticas públicas com verificação de 
mecanismos de implementação próximas da formulação da política. 
33

 Mais na frente, iremos falar acerca dele. 
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Já o segundo Plano Diretor, o de 1984, como foi promulgado já no final da 

Ditadura Militar – aproveitando um contexto de crescimento de movimentos sociais – 

abriu estreitos canais para que a participação social pudesse se envolver no 

planejamento urbano do município. Além disso, esse plano marcou a existência da 

institucionalização do planejamento urbano “a cargo da Secretaria Municipal de 

Planejamento, com apoio técnico de um órgão competente a ela diretamente 

vinculado” (NATAL, 1984, Lei 3.175, artigo 246). Esse órgão, que de início era 

apenas uma Comissão Permanente do Plano Diretor foi denominado de Instituto de 

Planejamento Urbano de Natal (IPLANAT), que junto com a Fundação ECONATAL 

deu origem ao que conhecemos atualmente como Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB)34. 

As principais atividades do IPLANAT, que necessariamente passavam por 

apreciação do CONPLAM, focavam na constituição de diretrizes para a implantação 

do plano diretor e das ferramentas de implementação e de avaliação, além de 

resolver conflitos e problemas omissos do município. 

Destarte, os dois primeiros planos diretores de Natal são marcados pela 

concepção de “Cidade real, sem conflitos e harmônica” (MINEIRO et al, 1993, p. 34) 

e remontam uma forma centralizada de gestão e de normas urbanísticas rígidas que 

não detalhavam a realidade da cidade. Por conta disso, a notável ausência de ações 

mais eficazes do poder local e a quase nula participação social dentro do diálogo da 

cidade foram elementos que prejudicava e exauria o planejamento urbano da 

cidade. 

Somente após a redemocratização do país e com a Constituição Federal de 

1988, os Estados e municípios, até então dependentes do Governo Federal, se 

fortaleceram diante de um arcabouço jurídico que determinava e delimitava as 

competências de cada esfera administrativa. 

Dessa forma, com as vinculações das competências municipais e seguindo os 

princípios dos novos artigos constitucionais que versavam sobre a política urbana, 

coube aos municípios atualizarem suas legislações e desenvolverem normas 

jurídicas locais originais. 

A Lei Orgânica do Município do Natal (LOM), cuja elaboração é determinada 

pela Constituição Federal de 1988, foi promulgada pelo legislativo municipal em 03 

                                                           
34

Fato ocorrido na segunda gestão Vilma de Farias, no ano de 2000. 
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de abril de 1990, sendo necessária para determinar como seria o sistema de 

elaboração e implementação da gestão e do planejamento da cidade. 

Em seu artigo 119, a LOM seguiu os preceitos da Constituição Federal e 

considerou o Plano Diretor como instrumento básico da política urbana. Além disso, 

dois outros pontos foram citados pela LOM: A necessidade de participação popular 

no processo de elaboração do Plano Diretor e a criação – ou, neste caso, 

fortalecimento – de um sistema de planejamento por meio do Conselho de 

Planejamento Municipal (CONPLAM), associado ao órgão gestor responsável pela 

apreciação do instrumento urbano. Por conseguinte, no 

 

seu artigo 10 do Ato das Disposições Transitórias, a Lei Orgânica concedeu 
um prazo de três anos para que o Município elaborasse o novo Plano 
Diretor da cidade, estabelecendo que o primeiro ano se destinaria à 
avaliação do Plano Diretor vigente. (DUARTE, 2010, p. 229). 

 

Assim, a elaboração dos novos planos diretores de Natal, como forma de 

tornar viável a regulamentação, deveria cumprir a determinação da LOM. Logo, aos 

poucos, os novos instrumentos deveriam envolver mais atores sociais e políticos que 

estariam envolvidos dentro de um modelo tomado de várias “coalizões de defesa” 

(advocacy coalition)35, distinguindo-se “pelos seus valores, crenças e ideias” 

(SOUZA, 2009, p. 76). 

Enfim, os antigos planos diretores (1974 e 1984), cada um com suas 

características, foram necessários para o fortalecimento de uma estrutura interna de 

gestão e administração da máquina pública municipal. Entretanto, eles não foram 

aplicados efetivamente e não resolveram problemas urbanos presentes no 

município, causando um hiato entre a “cidade ideal” (pensada e desenhada por 

esses planos) com a “cidade real” (a verdadeira Natal, cheia de desafios e 

necessidades a serem vencidos). Somente com o pós-1988 foram que os gestores, 

técnicos e a sociedade puderam, conjuntamente ou conflituosamente, lidar com a 

construção de planejamentos mais participativos, democráticos e justos. Esse 

pensamento, advindo da influência dos movimentos em prol de uma reforma urbana, 

foram avanços significativos no planejamento e na gestão urbana, incentivando a 

construção e implementação dos planos diretores de 1994 e de 2007 da cidade do 

Natal, história que veremos a seguir com mais detalhes. 

                                                           
35

 Ver Sabatier e Jenkins-Smith (1993). São modelos onde variados atores e conflitos versam em 
torno de objetivos, crenças, metas e mecanismos das ações públicas ou das políticas públicas. 
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4.2 VILMA DE FARIA E O PRÉ-PLANO DIRETOR DE 1994 

 

4.2.1 A Natal do início dos anos 1990 

 

 No início dos anos 1990, Natal – com seus 606.556 moradores36 – ainda era 

uma capital em transformação, que ligeiramente era impactada pelo 

desenvolvimento contínuo em seu território. 

 Politicamente, o município era governado pela Prefeita Vilma “Maia” Maria de 

Faria37 (PDT), que foi eleita nas eleições majoritárias de 1988 com 41,6% ou 93.728 

dos votos absolutos, juntamente com o seu vice Ney Lopes de Araújo, pela 

Coligação Oposição Unida38, vencendo Henrique Eduardo Alves39 (PMDB) que 

obteve 86.808 ou 38,5% dos votos absolutos. Já o legislativo contava, na época, 

com vinte e um vereadores eleitos, divididos entre sete partidos políticos. 

 

Figura 2 – Vilma eleita nas eleições de 1988 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iKeejiuesjw 

                                                           
36

 IBGE, Censo Demográfico de 1991. 
37

Iremos falar mais de Vilma ao decorrer deste trabalho. De início é importante saber apenas que ela 

tinha um perfil que mescla entre o pragmatismo, conservadorismo e visões progressistas. Vilma 
iniciou sua vida política na Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Suas vinculações, afetividades e 
ideologias são oriundas da Oligarquia da família Maia. Na época se intitulava politicamente como 
Vilma Maia. Depois de se separar do seu então marido Lavoisier Maia, no início dos anos 90, passou 
a se chamar Vilma de Faria. 
38

 PDT, PDS, PFL, PCB e PSD.  
39

 Pertencente à Oligarquia da família Alves.   
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Em 1992, a “máquina administrativa” do município era composta por dezoito 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, como podemos ver na Tabela 

1. O orçamento municipal era destinado aos 12.109 servidores municipais, divididos 

em 6.660 da Administração Direta, 3.828 da Administração Indireta e 1.621 inativos 

e pensionistas. 

 

Quadro1 – Secretarias Municipais em Junho/92 

Administração Direta Administração Indireta 

1. Gabinete do Prefeito 

1.1 Gabinete Civil 

1.1.1 Secretaria Especial 
1.1.2 Assessoria de Comunicação 
1.1.3 Assessoria de Relações 

Públicas 
1.1.4 Assessoria Sindical 
1.1.5 Assessoria Jurídica 
1.1.6 Guarda Municipal 

1.2 Conselho de Desenvolvimento municipal 
1.3 Conselho Municipal de Saúde 
1.4 Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher e Minorias 
1.5 Conselho Municipal de Cultura e Turismo 
1.6 Conselho Municipal dos Direitos do 

Menor e do Adolescente 
1.7 Conselho Municipal de Contribuintes 

 

2. Gabinete do Vice-Prefeito 
3. Procuradoria Geral do Município 
4. Secretaria Municipal de 

Administração Geral e Planejamento 
– SEMAP 

5. Secretaria Municipal de Educação – 
SEME 

6. Secretaria Municipal de Finanças – 
SEMFI 

7. Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos – SEMSUR 

8. Secretaria Municipal de Promoção 
Social – SEMPS 

9. Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo – SECTUR 

10. Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMS 

11. Secretaria Municipal das Regiões 
Administrativas – SECRA 

12. Superintendência de Transportes 
Urbanos – STU 

13. Instituto de Previdência dos 
Servidores de Natal – IPREVINAT 

14. Instituto de Planejamento Urbano de 
Natal – IPLANAT 

15. Companhia de Serviços Urbanos de 
Natal – URBANA 

16. Superintendência Municipal de 
Viação e Obras – SUMOV 

17. Fundação de Esportes de Natal – 
FENAT 

18. Frigorífico Industrial de Natal S/A – 
Frigonat 

Fonte: Prefeitura Municipal do Natal – Natal em Perfil, do Vereador Fernando Mineiro
40

 

 

Com efeito, principalmente após da redemocratização brasileira na década de 

1980, toda discussão de problemas de uma cidade necessitava perpassar por uma 

                                                           
40

 Vereador, na época, pelo Partido dos Trabalhadores.  
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arena de decisões e por um diagnóstico adequado, que pode ser feito em consulta 

aos mais diversos interessados em debater soluções para a cidade e/ou por 

gestores e técnicos que trabalhariam diretamente com a realidade a ser alterada. 

Logo, o conhecimento e a formulação adequada de um problema deveriam estar na 

base de qualquer planejamento de Estado ou de Governo. 

Destarte, as tomadas de decisões e as escolhas de prioridades, necessárias 

para um gestor de cidade, são bastante complicadas de serem estabelecidas. Elas 

pressupõem demasiada capacidade de negociação e de articulação, uma vez que 

interesses divergem quando se tratam de relações políticas, econômicas e sociais. 

Vilma – por pressão social, por obrigatoriedade da Lei Orgânica Municipal e 

articulação política – iniciou, em 1992, o debate sobre o processo de revisão e 

elaboração do novo Plano Diretor da cidade. 

Em 1992, agora filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB)41 e, utilizando-se 

de sua articulação, Vilma de Faria lançou e apoiou a candidatura de Aldo Tinoco 

Filho, que era o Presidente do IPLANAT em sua gestão, ao Executivo42 municipal. 

Este – que terá um subcapítulo, a seguir, nesta dissertação – ganhou o pleito e em 

sua administração deu continuidade e concluiu o processo do Plano Diretor de Natal 

de 1994 (NO MINUTO, 2011). 

Vilma, por meio de Aldo Tinoco Filho, iniciou e se dispôs a articular os 

interesses amplos e difusos da cidade, utilizando-se da figura do Presidente do 

IPLANAT. Assim, ela cumpria seu objetivo de eleger um sucessor – já que na época 

não existia a reeleição – mantinha o seu nome e o de Aldo em ponto de destaque no 

cenário político e perante a sociedade, garantindo que o seu projeto de gestão e o 

processo decisório do Plano Diretor de Natal fossem conduzidos e articulados 

politicamente, sem perder sua essência e caráter técnico. 

 

4.3 ALDO TINOCO FILHO E O PLANO DIRETOR DE 1994 

 

                                                           
41

 Após romper civil e politicamente de seu ex-marido, o também político Lavoisier Maia. 
42

 Vima não poderia concorrer a este pleito, pois a reeleição não era uma instituição permitida na CF 
e no Código Eleitoral da época. Somente admitida em 4 de junho de 1997, com a aprovação da 
Emenda Constitucional n°16, que permitiu que Presidente da República, Governadores de Estados e 
Prefeitos sejam candidatos à reeleição para um único mandato subsequente. 
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4.3.1 Um neófito como Prefeito? Mudanças políticas em Natal e o perfil de Aldo 

Tinoco Filho 

 

Aldo da Fonseca Tinoco Filho é formado em Engenharia Civil pela 

Universidade de São Paulo (USP), especializado em Engenharia Sanitária e 

Hidráulica. Seu perfil profissional foi aprimorado ao decorrer do tempo, 

principalmente quando militou no Partido dos Trabalhadores e trabalhou na cidade 

de São Paulo, mais especificamente na Gestão de Luiza Erudina43, antes de ser 

escolhido por Vilma de Farias para ser o presidente do IPLANAT44. 

Como gestor do IPLANAT, Aldo ficou encarregado por Vilma de guiar o sobre 

o processo de revisão e elaboração do novo Plano Diretor da cidade. “Em 1992, ele 

se reunia todas as noites nos bairros de Natal para esmiuçar à população o que 

significava o Plano Diretor” (NO MINUTO, 2011). 

 

“duas a três vezes por semana, eu estava num bairro de Natal 
discutindo política urbana [...] fazendo com que a população que ensinasse 
a gente como fazer. Eu era técnico, o que você pudesse imaginar de 
solução técnica eu tinha, mas não tinha o como resolver, porque quem vive 
o problema é quem sente o problema e tem que participar da solução. 
Então, na hora que você escuta a população, a solução sai mais fácil”. (Aldo 
Tinoco, em trechos de entrevista concedida em 16 nov. de 2017). 

 

Figura 3 – Aldo Tinoco, nos anos 90, concedendo entrevista à emissora de TV local 

 
Fonte: http://letrasecanaviais.blogspot.com.br/2012/03/ 

                                                           
43

 Eleita a primeira prefeita de São Paulo e representando um partido de esquerda, o PT, em 1988. 
44

 As informações pessoais e técnicas aqui colocadas são resultados da pesquisa realizada através 
de entrevistas com gestores, técnicos, materiais jornalísticos e trabalhos acadêmicos relacionados ao 
assunto podendo não corresponder à integralidade das ações realizadas naquele momento. 
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Esse contato mais direto com a população lhe permitiu um amplo 

conhecimento prático. Logo, Aldo Tinoco aumentou o seu capital social e político em 

meio à sociedade natalense. Antes um desconhecido, agora reconhecido pelo seu 

trabalho à frente do IPLANAT. 

Em março de 1992, Tinoco se filia ao PSB de Vilma de Faria. Na campanha 

eleitoral para as eleições daquele ano, ele saiu de último colocado nas intenções de 

votos e em quase três meses alcançou um surpreendente segundo turno, deixando 

para trás a primeira candidata Alves, Ana Catarina45 do Partido da Frente Liberal 

(PFL), que estava sendo apoiada pela família Maia46. 

 

Tabela 1 – Resultado da eleição dos 3 melhores prefeitáveis de Natal no 1º turno 

(1992) 

Coligação Partidos Candidatos Votos 

Natal Feliz Cidade PMDB-PSDB Henrique Alves 81.495 mil 

Frente Popular de 
Natal 

PSB-PCdoB-PV-PCB Aldo da F. Tinoco 5.203 mil 

Vontade do Povo 
PFL-PDS-PL-PDC-

PTR-PMN 
Ana Catarina Alves 44.254 mil 

Fonte: TRE-RN apud COSTA, 2012
47

. 

 

 Aldo, já apoiado por Vilma de Faria e Carlos Alberto de Sousa48, após derrotar 

Ana Catarina Alves, recebeu o apoio político da família Maia, por meio de José 

Agripino Maia49. Em um pleito acirrado no segundo turno, Tinoco venceu Henrique 

Eduardo, que era o segundo candidato Alves. Desta forma, derrotando os 

candidatos que inicialmente foram escolhidos e apoiados pelas “duas principais 

famílias políticas do Rio Grande do Norte: os irmãos Henrique Alves (PMDB), 

apoiado pelos Alves, e Ana Catarina Alves, do Partido da Frente Liberal (PFL), 

apoiada pela família Maia” (TRIBUNA DO NORTE, 2008). 

                                                           
45

 Irmã gêmea de Henrique Eduardo Alves, Ana Catarina Alves já foi Vereadora de Natal e Deputada 
Federal pelo RN.  
46

 Henrique Aves e Ana Catarina Alves, irmãos, foram adversários no pleito de 1992. 
47

Disponível em https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/13806/1/AndreaMLC_TESE.pdf. 
Acesso em 20 Nov. 2017.  
48

 Fundador da TV Ponta Negra (SBT) e Ex-político potiguar. Exerceu todos os cargos da seara 
legislativa (Vereador, Deputado Estadual e Federal, Senador). Faleceu em 1998. É o pai de Micarla 
de Sousa, futura prefeita.  
49

 Proprietário da TV Tropical (RecordTV), tradicional político potiguar. Atualmente é Senador pelo RN 
e está no quinto mandato, já foi governador do RN por dois mandatos e prefeito de Natal.  
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Tabela 2 – Resultado da eleição para prefeito de Natal no 2º turno (1992) 

Coligação Partidos Candidatos Votos 

Natal Feliz Cidade PMDB-PSDB Henrique Alves 112.032 mil 

Frente Popular de 
Natal 

PSB-PCdoB-PV-PCB Aldo da F. Tinoco 112.993 mil 

Fonte: TRE-RN apud COSTA, 2012. 

 

Depois da corrida eleitoral, ao tomar posse em janeiro de 1993, Tinoco 

afastou-se de correligionários que apoiaram politicamente a sua candidatura. 

Replicava: “Elegi-me com o apoio deles, mas não admitia que isso fosse pré-

requisito para entregar cargos na administração” (NO MINUTO, 2011). 

Tinoco preferiu fazer a política que ele chama de “inversão de prioridades” 

(Tinoco, em trechos de entrevista concedida em 16 nov. de 2017). Esse tipo de 

política pode ser traduzida basicamente em optar por políticas públicas a serviço da 

maioria da população, especialmente para as classes menos abastadas. Segundo 

Tinoco (2017) essa alternativa de sua gestão tentava funcionar a partir de um 

planejamento estratégico situacional, com estratégias de governabilidade e com 

alternativas para a cidade e, principalmente, com o objetivo de sobreviver aos 

embates e ataques das forças políticas locais que não apoiavam o “jeito Aldo de 

governar”, sem pragmatismos e apoios políticos. Logo, assim que assumiu o 

executivo municipal, Aldo Tinoco tratou de estabelecer a inversão de prioridade, 

além de outras “diretrizes que norteariam seu governo, uma delas era governar com 

o povo” (NO MINUTO, 2011), segundo o ele (Tinoco, em trechos de entrevista 

concedida em 16 nov. de 2017). 

Com efeito, perfil de Aldo Tinoco, no âmbito do planejamento, gestão e 

política deve ser fortemente associado a dois importantes marcos, que foram: “O 

planejamento participativo e a forma de como ele conduziu o Plano Diretor” 

(DANTAS, 2018). 

O fato de Aldo Tinoco ser um técnico e depois ter virado prefeito pode ser 

considerado algo natural, pois se trata apenas da substituição de determinados 

nomes por outros. Entretanto, a ida de Tinoco ao Executivo Municipal configurou 

toda a máquina municipal e facilitou consideravelmente o estabelecimento da 

agenda do plano diretor como uma das prioridades de sua gestão, já que o 
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instrumento “foi a principal bandeira empunhada pelo prefeito, durante a campanha 

que o levou ao Palácio Felipe Camarão50” (RN ECONÔMICO, 1993, p. 10). 

Neste sentido, Kingdon (1995) nos fala que a mudança de governo altera as 

estratégias para enfatizar as concepções dos recém-eleitos. As pessoas que estão 

dentro ou fora do governo estabelecem ou não os problemas a serem enfrentados, 

não obstante de formas diferentes, de acordo com suas posições e suas relações. O 

reconhecimento das prioridades e dos problemas, sendo feito pelo gestor que toma 

a decisão final, é um passo crítico para que uma política pública seja fixada já na 

agenda ou para que um projeto de lei tramite da melhor forma possível até alcançar 

a sua eficácia. 

Aldo Tinoco, como secretário, tinha poderes limitados de estabelecer apenas 

alternativas, já como prefeito ele estabeleceu as suas agendas e o fluxo das 

escolhas com mais celeridade, de acordo com a sua vontade, acatando ou não as 

decisões consultivas dos atores envolvidos no debate do plano diretor. A partir da 

visão de Kingdon (1995), podemos entender que Tinoco que tinha um perfil técnico – 

e agora também político – ao assumir o Executivo Municipal deixou de ser apenas 

um “ator invisível” e passou a ser um “ator visível” dentro do cenário político e 

midiático. 

 

A visão [...] do especialista ainda é uma coisa que conta muito. Você 
como gestor, não necessariamente você precisa ter o domínio técnico [...] e 
Aldo tinha as duas coisas. (Ruth Ataíde, em trechos de entrevista concedida 
em 31 out. de 2017). 

 
Aldo era uma pessoa mais aberta [...] o cara que é também muito 

técnico, estudava. Então, ele dava mais abertura para mudanças. (Floresia 
Pessoa, em trechos de entrevista concedida em 18 set. de 2017). 

 

Então, ao analisar o perfil de Aldo, seguindo a lógica de Kingdon (2005) – de 

que os políticos eleitos têm mais importância do que funcionários públicos 

comissionados ou de carreira na hora de se conseguir visibilidade e prioridade para 

uma política pública ou projeto de lei. Esse fator, aliados a outros (como o trabalho 

articulado de sua equipe), foi necessário para que o instrumento urbanístico tivesse 

uma boa proposta, fosse discutido, negociado e aprovado. 
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 Sede do governo municipal de Natal/RN, localizado no bairro da Cidade Alta, na Zona Leste da 
cidade. 
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Por fim, como foi secretário e depois virou prefeito, Aldo Tinoco mantinha uma 

relação de bastante confiança com sua equipe técnica, segundo Josenita Dantas 

(trechos de entrevista concedida em 5 de fev. de 2018) e como maneira de se obter 

governabilidade, buscava intermediar suas tomadas de decisões junto a participação 

popular com o objetivo de subsidiar as suas propostas em prol do planejamento 

urbano. Ademais, Tinoco também ficou conhecido como um gestor sanitarista, a 

partir de seus investimentos em saneamento básico e ações de higienização na 

capital51, talvez por conta de sua formação acadêmica. Entretanto, Aldo não 

conseguiu perpetuar – por conta de vários problemas, como veremos mais a frente – 

seu estilo de gestão, saindo do Executivo em 1997 sem conseguir manter vida 

política e nem de colocar em seu lugar uma liderança capaz de indicar um 

continuador de sua base e de suas propostas. 

 

4.3.2 Gestão, Administração e Política Urbana: Algumas pontuações sobre os 

principais órgãos do planejamento municipal na Gestão de Aldo Tinoco (Gestão) 

 

Em decorrência de sua governabilidade sem aliança política e voltada para a 

esfera pública, Aldo escolheu uma equipe de secretariado mista para o primeiro 

escalão da administração municipal, em sua maioria técnicos e especialistas 

temáticos. 

Com efeito, tratou de contratar uma empresa de consultoria, a Machado & 

Daniel Consultores Associados52, para realizar um plano estratégico de 

governabilidade de sua gestão. Ademais, a consultoria também estabeleceu a marca 

e o planejamento estratégico situacional do governo Tinoco, como também construiu 

um diagnóstico estrutural da administração municipal, no qual tinha o objetivo de 

empreender uma Reforma Administrativa da máquina pública municipal a partir de 

eixos de gestão. 

                                                           
51

 Essas ações e políticas públicas ajudaram a intensificar o controle e a discussão ambiental no 
Plano Diretor de 94. 
52

Empresa que tinha sede na Av. Sabiá, 144, São Paulo/SP e era representado formalmente por 

Celso Daniel (futuro prefeito de Santo André/SP, PT), Marcio de Andrade Bellisomi e Miriam A. 
Belchior Daniel (Futura Ministra no Governo Dilma Roussef). Essas e outras informações foram 
cedidas gentilmente pela Professora Drª. Maria do Livramento, Secretária de Administração Geral e 
Planejamento da Gestão de Aldo Tinoco. 
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Não obstante, é necessário tratar, pontualmente, sobre como funcionavam os 

mecanismos dos dois principais órgãos do planejamento municipal de Natal e de um 

conselho gestor participativo, na época: SEMAP53, IPLANAT54 e CONPLAM. 

No diagnóstico elaborado pela Machado & Daniel Consultores Associados55, 

notava-se que a função de planejamento global da administração municipal estava 

fortemente presente nas duas primeiras (SEMAP e IPLANAT), sendo que o IPLANAT 

era formalmente subordinado à SEMAP, entretanto na prática existia uma divisão de 

tarefas que eram fiscalizadas e orientadas pela SEMAP e executadas, em partes, 

pelo IPLANAT. 

Na SEMAP, Tinoco indicou para a pasta a Drª Maria do Livramento, 

professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com doutorado em 

Ciência Econômica56, e que na época era desconhecida do âmbito político potiguar. 

Maria do Livramento – como ela era conhecida – assim que assumiu encontrou uma 

secretaria sem uma equipe adequada para a tarefa de planejar. Ademais, 

considerando a dedicação que a área da administração exigia, a função de 

Planejamento ficava relegada em segundo plano, restringindo-se quase que 

exclusivamente à preparação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 

elaboração e manutenção do orçamento municipal. 

Segundo a ex-secretária (Maria do Livramento, em trechos de entrevista 

concedida em 23 out. de 2017), Aldo lhe “deu carta branca para escolher a equipe” 

e, assim, iniciar seus trabalhos na SEMAP. Por conseguinte, ela manteve dois 

técnicos da gestão anterior e indicou novo pessoal para o restante dos cargos. Além 

disso, contratou uma assessoria exclusivamente para coordenar o Plano Plurianual 

do município, iniciando o planejamento da gestão do governo municipal com os 

demais órgãos da administração e corroborando não somente com o Orçamento 

Participativo, mas principalmente com o Plano Diretor municipal, que já estava em 

fase de revisão e elaboração desde 1992. 

                                                           
53

Na época, Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento. Atualmente, SEMPLA.  
54

 Na época, Instituto de Planejamento Urbano de Natal. Atualmente, SEMURB.  
55

A partir de informações e arquivos únicos, disponibilizados gentilmente por Maria do Livramento. 
56

 Maria do Livramento possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (1975), graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (1977), graduação em Sociologia e Política pela Fundação José Augusto (1973), mestrado em 
Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (1985) e doutorado em Ciência Econômica pela 
Universidade Estadual de Campinas (1990) com pós-doutorado na Université Lumière, Lyon. 
Atualmente é Professora Titular do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. 
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Já para o IPLANAT, foi indicado Estevão Antônio Lucio57 dos Santos para ser 

o Diretor-Presidente da pasta e, consequentemente, substituto de Aldo nas 

atribuições de comando do planejamento urbano e de revisão e elaboração do Plano 

Diretor Municipal. 

O órgão, que pertencia à Administração Indireta58, como uma autarquia, tinha 

sua ênfase no planejamento urbano e estava contido de estruturas e equipes de 

planejamento mais organizadas que a SEMAP. Outrossim, além de todo o trabalho 

de planejamento que já desempenhava, o IPLANAT ainda acumulava funções 

executivas (Gerência de Operações) não condizentes com um órgão que era 

considerado, no papel,apenas como de assessoramento.E, com efeito, o IPLANAT – 

além de outras atribuições – era a entidade responsável pela aplicação das 

melhores estratégias de elaboração da revisão do Plano Diretor do Município. 

Os técnicos do IPLANAT, segundo Josenita Dantas (em trechos de entrevista 

concedida em 05 de fev. de 2018), tinham uma formação técnica oriunda do setor 

público. Na equipe técnica do IPLANAT existia “um grupo que era mais aberto à 

mudança e um grupo dentro da administração municipal que não concordavam com 

as mudanças [...], então eu [Josenita] tinha um grupo de técnicos que tinha os dois 

perfis” (DANTAS, 2018). A equipe técnica era integrada e interdisciplinar, porém 

pequena: “umas oito pessoas, mais ou menos” (DANTAS, 2018), como podemos ver 

na figura abaixo. 

 

                                                           
57

É arquiteto e urbanista, especialista em Planejamento Operativo do setor público. Foi indicado por 
Aldo Tinoco para ser o Diretor-Presidente do IPLANAT. Atualmente é arquiteto do quadro de 
servidores do Instituto de Defesa do Meio Ambiente IDEMA. 
58

 Como retratado no quadro 1.  
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Figura 4 – Equipe técnica do IPLANAT em Abril de 1993 

 

Fonte: Arquivos do IPLANAT/SEMURB. Cópia cedida gentilmente pela Drª. Marise Duarte. 
Informações básicas de Natal-Estudos para elaboração do Plano Diretor, 1993. 

 

Mesmo com essa quantidade reduzida, os técnicos tinham apoio de 

simpatizantes do movimento pela reforma urbana e da elaboração de um plano 

diretor que englobasse uma cidade mais real e tinham abertura política e 

discricionária para trabalhar em conjunto em prol do planejamento urbano da cidade. 

 

A gente [do prefeito aos técnicos] tinha uma forma de enxergar 
muito parecida. (Josenita Dantas, trechos de entrevista concedida em 05 de 
fev. de 2018). 

Ambos estavam todos em sintonia. Na verdade, aquele momento foi 
um momento [em que] as forças se juntaram. [..] E aí, tanto Josenita, como 
Estevão e quanto a gente [...] vinha de movimento social, vinculado a 
entidade profissional que era o IAB. Então, abrindo espaço dentro da 
gestão, foi possível haver essa convergência. (Ruth Ataíde, em trechos de 
entrevista concedida em 31 out. de 2017). 
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“Os técnicos [que atuam no município] são permeáveis. A grande 
maioria do poder público, simplesmente se você dá a oportunidade, eles 
[são] altamente preparados, ou então se preparam”. (Aldo Tinoco, em 
trechos de entrevista concedida em 16 nov. de 2017). 

 

Com efeito, é necessário abordar outra instituição importante do planejamento 

municipal. Sendo necessário para as decisões e discussões políticas e de 

planejamento dos dois órgãos – tanto para a SEMAP como para o IPLANAT –, o 

Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (CONPLAM) era um 

ativo primordial para o município. Sendo considerado o 

 

[...] protagonista de todas as discussões que se canalizavam através dele, 
isso no Executivo (Ruth Ataíde, em trechos de entrevista concedida em 31 
out. de 2017). 

 

Vinculado diretamente à SEMAP, o conselho (em relação ao seu texto 

original) teve sua composição alterada pela Lei Orgânica Municipal, passando a 

atuar – cotando com a SEMAP – com 17 membros e com a seguinte composição: 

 

Quadro 2 – Composição do CONPLAM em 1994 

Presidente 

1. Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento 

2. Câmara Municipal – 3. Governo do RN 

4. FIERN
59

 – 5. FECOMÉRCIO-RN
60

 – 6. UFRN 

7. Exército – 8. Marinha – 9. Aeronáutica 

10. Instituto Histórico e Geográfico do RN 

11. Clube de Engenharia – 12. AGERN
61

 

13. FECEB
62

 – 14. Sindicatos dos Economistas 

15. Sindicato dos Sociólogos – 16. IAB
63

 

17. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RN) 

Fonte: Prefeitura do Natal. Figura elaborada pelo autor. 

 

Destarte, segundo Maria do Livramento (em trechos de entrevista concedida 

em 23 out. de 2017), ao tomar posse na SEMAP, a gestão de Aldo constatou que o 

conselho “não tinha nenhuma vitalidade” não funcionando plenamente como um 

                                                           
59

 Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. 
60

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN. 
61

Associação Profissional de Geólogos do Rio Grande do Norte. 
62

Federação dos Conselhos Comunitários e Entidades Beneficentes do Rio Grande do Norte. 
63

Instituto de Arquitetos do Brasil. 
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órgão consultivo, mas sim esporadicamente para obedecer ao que estava 

estabelecido em lei. Ademais, “havia uma demanda muito forte pela reestruturação 

do CONPLAM”, pois o conselho não apresentava uma representação efetiva da 

sociedade civil organizada. 

Em 1992, o Código de Meio Ambiente do Município (Lei Nº. 4.100/92) já havia 

ampliado as atribuições do CONPLAM, entretanto o Conselho não funcionava 

sistematicamente. 

 

[...] quando Livramento assumiu, ele [CONPLAM] vinha de um processo de 
discussão [porém] não tão sistemático quando foi necessário para o Plano. 
[...] Se abriu um amplo debate puxado pelo conselho, sob a coordenação da 
então secretária, professora Livramento, e atraindo a sociedade para os 
grupos de debates. (Ruth Ataíde, em trechos de entrevista concedida em 31 
out. de 2017). 

 

Como solução prioritária para o CONPLAM, a gestão de Aldo não quis 

reestruturar suas competências ou composição; foi necessário colocar o órgão 

consultivo para funcionar, dando “visibilidade e credibilidade ao CONPLAM perante a 

sociedade” (Livramento, em trechos de entrevista concedida em 23 out. de 2017). 

Logo, o conselho somente começou a estabelecer o seu papel fixado em lei 

devido à priorização feita pela secretária Livramento, além de todo o seu respaldo de 

caráter participativo – acatada por Tinoco em suas decisões (Livramento, em trechos 

de entrevista concedida em 23 out. de 2017)– evitando-se tomada de decisões por 

pragmatismos e possibilitando um andamento mais democrático no planejamento da 

cidade, influenciando positivamente no processo de revisão do Plano Diretor do 

Município. 

Com efeito, a reestruturação administrativa do governo de Tinoco possibilitou 

com que a SEMAP e o IPLANAT se articulassem junto ao CONPLAM para que todas 

as funções do planejamento da cidade andassem em comum acordo, priorizando os 

eixos adotados pelo governo de Aldo, colocando em prática, com mais eficiência, a 

revisão do Plano Diretor que já estava em andamento. 

Portanto, no que se refere ao principal instrumento de planejamento da 

cidade, Tinoco – apoiado em sua reduzida, mas aguerrida e articulada equipe de 

planejamento – começava a elaborar um Plano Diretor com variadas inovações, que 

ampliaram a eficácia dos artigos que tratam da Política Urbana na Constituição 

Federal. História que veremos a seguir. 
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4.3.3 Relação Política versus Planejamento Urbano: Dinâmicas ocorridas durante e 

depois do processo de revisão do Plano Diretor de Natal de 1994 

 

No caso do Plano Diretor de Natal, coube à gestão de Aldo Tinoco sancioná-lo 

em 1994, revisando e substituindo a Lei 3.175/84 e o instituindo como principal 

instrumento de política urbana do município. 

A Lei Complementar n° 07/94 – que é fruto de um expressivo debate público – 

foi considerada um marco da Reforma Urbana, apoiando-se fortemente nas novas 

determinações dos artigos 182 e 183 da Constituição brasileira de 1988, uma vez 

que a “proposta de Plano Diretor de Natal foi concebida a partir de um compromisso 

assumido pelo Executivo Municipal em consonância com as recomendações 

constitucionais vigentes” (MINEIRO et al, 1993, p. 3).  

Ademais, nos seus 71 (setenta e um) artigos, a inovação desta lei está 

principalmente contida na capacidade de se antever ao Estatuto da Cidade – 

aprovado apenas em 2001 –, adiantando propostas de se utilizar de instrumentos 

urbanísticos, como: IPTU progressivo, outorga onerosa, relatórios de impacto, etc.  

Com efeito, os debates em torno do Plano Diretor tiveram seus primeiros 

movimentos no final de 1990 e começo de 1991, quando Aldo Tinoco Filho ainda era 

o presidente do IPLANAT na gestão de Vilma. A Lei Orgânica Municipal, promulgada 

em 1990, reafirmou os compromissos constitucionais e estabeleceu um prazo de 

três anos para que um novo projeto de lei de plano diretor da cidade fosse proposto, 

utilizando-se dos novos instrumentos promulgados na Constituição. Diante dessa 

situação, segundo Duarte (2010, p. 238 e 239) aconteceu a realização de eventos, 

sob a coordenação de entidades profissionais e setores populares: o “Seminário 

Plano Diretor de Natal: perspectiva para um novo enfoque”, em setembro de 1990, e 

a instalação do Fórum de Debates – Plano Diretor, em 1991 (ATAÍDE, 1997, p. 172). 

 

[...] a UFRN e IAB/RN promoveram conjuntamente no ano de 1991, 
seminário com a finalidade de dar início às discussões do Novo Plano 
Diretor. Dessa iniciativa, nasceu o Fórum do Plano Diretor constituído por 
entidades interessadas em discutir e participar da elaboração do Novo 
Plano. (MINEIRO et al, 1993, p. 19). 

 

Ainda em 1991, houve uma discussão pública no auditório da FIERN, onde foi 

decidido que a elaboração do Plano Diretor seria dividida em três fases: leitura da 
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cidade, elaboração da pré-proposta e implementação do plano diretor. Nesse 

mesmo evento, partir de uma análise e divulgações de informações da cidade, junto 

à sociedade, foi também elaborado um “termo de referência, contendo: os objetivos 

do Plano, seu escopo e método (com quadro síntese), além da indicação do grupo 

técnico de trabalho, cronograma e anexo” (DUARTE, 2010, p. 239). 

Paralelo a esse momento, “sob a coordenação da arquiteta Josenita Dantas, 

então diretora técnica” (LIMA, 2001, p. 134), a equipe do IPLANAT – todos 

comprometidos com os ideais do Movimento pela Reforma Urbana –, realizou em 

torno de trinta e cinco reuniões em todas as regiões de Natal. A ideia principal era 

fazer visitas “in loco” para trocar experiências com a população e compartilhar de 

soluções para a cidade, além de difundir a ideia do que era o Plano Diretor. 

Por conseguinte, pouco se fez durante os primeiros passos da revisão da Lei 

3.175/84, no ano de 1992. Como era ano de eleições para o Executivo e Legislativo 

Municipal, os técnicos do IPLANAT utilizaram o período para obtenção de dados e 

informações mais minuciosas sobre a cidade. E, somente em 1993 – quando Aldo 

assume como prefeito – é que ocorreu a retomada do processo de elaboração do 

Plano Diretor, como demonstra a Tabela 3, com a separação de todas as atividades 

executadas durante o referido ano. 

 

Tabela 3 – Cronograma de atividades proposta pelo IPLANAT de elaboração do 

Plano Diretor no ano de 1993 

Cronograma de atividades do IPLANAT ANO – 1993 

Elaboração do material e divulgação MAI/SET 

Discussão pública da proposta preliminar MAI/JUN 

Definição da proposta e elaboração do anteprojeto de lei e seminário JUN/JUL 

Apreciação pelo CONPLAM do Anteprojeto de lei JUL/AGO 

Redação final e entrega do anteprojeto à Câmara de Vereadores AGO/SET 

Fonte: Arquivo IPLANAT/SEMURB, 1993. 

 

Destarte, Aldo Tinoco – ávido por conhecimento sobre gestão e planejamento 

e ciente acerca das dificuldades que iria encontrar – fez questão de contratar a 

consultoria da arquiteta Raquel Rolnik64 para auxiliar a qualificada equipe técnica, 
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 Professora da USP. Ex-Diretora de Planejamento Urbano do Município de São Paulo. É militante do 
Movimento pela reforma Urbana.  
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porém reduzida do IPLANAT. Segundo Aldo65, ele gravava e repetia em seus 

discursos os posicionamentos de Rolnik, demonstrando que as suas bases foram 

direcionadas e influenciadas diretamente pelos pensamentos difundidos pela 

consultora. Logo, Raquel é considerada por Tinoco como sua “grande professora” 

(TINOCO FILHO, 2017). 

A presença de Rolnik deu outro olhar ao processo de elaboração do Plano 

Diretor de Natal. Ela trouxe sua experiência e inovações que foram contidas na 

elaboração do Plano Diretor de São Paulo em 1991, na gestão do PT. Seu olhar 

diferenciado adaptou o plano diretor de Natal com várias propostas que anteciparam 

o Estatuto da Cidade. O perfil técnico da arquiteta trouxeram alternativas até então 

desconhecidas ou pouco difundidas dentro do IPLANAT, isso fez com que o plano, 

que estava sendo elaborado, fosse um dos pioneiros na aplicação dos instrumentos 

de reforma urbana, como corrobora o discurso de Florésia, que era uma das 

técnicas da equipe do IPLANAT: 

 

Raquel era um dos símbolos da área do urbanismo. Ela levantava essa 
bandeira, bem forte. Então, quando ela veio [...] tanto que o nosso plano 
saiu na frente. (Florésia Pessoa, em trechos de entrevista concedida em 18 
set. de 2017). 

 

Raquel Rolnik, assim como alguns especialistas da sociedade, técnicos do 

IPLANAT e professores da UFRN que participaram do processo de elaboração do 

plano diretor são chamados por KINGDON (1995) como atores invisíveis. Os seus 

trabalhos consistem em planejamento e organização e são de suma importância em 

qualquer política pública ou em algum projeto de lei. Eles atuam de forma 

coordenada, propondo variadas alternativas e buscando solução para os problema e 

conflitos. 

Por conseguinte, em abril de 1993, o IPLANAT lançou documento com o título 

de “Informações básicas de Natal – estudos para elaboração do Plano Diretor” 

(DUARTE, 2010, p. 242). Todos os detalhes contidos nesse documento foram 

oriundos de trabalho produzido por um grupo designado para trabalhar com a leitura 

da cidade, com a finalidade de elaborar a primeira fase do plano diretor66. “Nesse 

documento, foram postos quatro eixos estratégicos na releitura da situação atual de 
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 (Aldo Tinoco, em trechos de entrevista concedida ao autor em 16 nov. de 2017). 
66

Grupo do Plano Diretor (GPD) 
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Natal: meio ambiente; moradia; infraestrutura e a questão da clandestinidade” 

(DUARTE, 2010, p. 242 e 243). 

 

Figura 5 – Capa das “Informações básicas de Natal – estudos para elaboração do 

Plano Diretor”, produzido pelo IPLANAT em 1993 

Fonte: Arquivo IPLANAT/SEMURB. Cópia cedida gentilmente pela Drª. Marise Duarte. Informações 
básicas de Natal-Estudos para elaboração do Plano Diretor, 1993. 

 

Na mesma época, no mês de maio de 1993, várias discussões públicas com o 

CONPLAM, Câmara de Vereadores, profissionais da área técnica e suas entidades, 

órgãos públicos e Regiões Administrativas através de seus colegiados, 

movimentaram o calendário de atividades do IPLANAT, que divulgava todas as suas 

ações para a sociedade, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 6 – Informativo da prefeitura sobre o Plano Diretor 

 

Fonte: Material fornecido, gentilmente, pela Profª Drª. Maria do Livramento. 

 

Os debates realizados, com a participação da sociedade, tiveram a finalidade 

de mostrar e qualificar o trabalho de leitura da cidade realizado pela equipe técnica 

responsável pelo grupo designado para o trabalho de elaboração da primeira etapa 

do plano diretor. A partir destas, “foram realizadas reuniões extras com o Sindicato 
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da Construção Civil, Rotary Club e ETFRN67 por iniciativa destes, para um maior 

esclarecimento” (IPLANAT, 1993). 

Aldo Tinoco, auxiliado pela sua equipe e por outros atores68 realizou um 

trabalho político para a aprovação do Plano Diretor no CONPLAM. E todas as 

decisões deliberadas pelo Conselho foram rapidamente subscritas pelo prefeito, 

como afirma sua secretária da SEMAP: 

 

Nas decisões tomadas pelo CONPLAM, a gente tinha a garantia de que o 
prefeito acataria a decisão que o CONPLAM tomasse. (Maria do 
Livramento, em trechos de entrevista concedida em 23 out. de 2017). 

 

No entanto, mesmo com a articulação feita pela administração municipal, a 

oposição de alguns grupos – principalmente do mercado imobiliário – dificultou a 

efetividade da aprovação das propostas no CONPLAM. Tal impasse foi resolvido a 

partir dos pesos dos votos de três instituições militares (Marinha, Exército e 

Aeronáutica) que não tinham interesses diretos com discussão entre cidade virtual 

ou cidade real. Possivelmente, queriam essas instituições apenas queriam 

resguardar os seus espaços dentro da cidade, como afirma a secretária da SEMAP: 

 

Eu me recordo e eu queria registrar que três votos foram quase que 
decisivos para a aprovação final do Plano Diretor no CONPLAM, que foram 
os votos das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. [...] Eu 
acredito que esses votos foram muito mais corporativos de que, 
propriamente, de interesse social mais amplo e mais difuso. Mas, eles 
terminaram colaborando com a visão anti-mercado, digamos assim. (Maria 
do Livramento, em trechos de entrevista concedida em 23 out. de 2017). 

 

Com efeito, com a aprovação do CONPLAM, o projeto de lei foi encaminhado 

novamente ao IPLANAT que, em seguida, deu sua formatação final e o enviou para 

a Câmara Municipal. Finalmente, em outubro de 1993 o Plano Diretor chega à Casa 

do Povo. 

 

 

 

                                                           
67

 Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, atualmente se encontra com a denominação de 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 
68

 Entre eles, o vereador de oposição à Aldo, Fernando Mineiro (PT), que segundo Ruth Ataíde: “teve 
uma participação decisiva. [Pois] Ele construiu, conosco no conselho, toda a base e quando chegou 
na Câmara praticamente não houve conflito”. (Ruth Ataíde, em trechos de entrevista concedida em 31 
out. de 2017) 
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Figura 7 – Reportagem da revista RN Econômico sobre o Plano Diretor. Ênfase no 

índice, alertando que o Plano Diretor já estava tramitando na Câmara Municipal para 

votação 

Fonte: Revista RN ECONÔMICO, 23 de Outubro de 1993. Material fornecido, gentilmente, pela Profª 
Drª. Maria do Livramento. 

 

A tramitação do projeto de lei na Câmara dos Vereadores teve o apoio de 

equipe técnica do município para prestar esclarecimentos aos vereadores quanto 

aos novos instrumentos que constavam no projeto de lei e que o diferenciavam do 

Plano Diretor de 1984. De início, 

 

[...] o único vereador favorável a aprovação do Plano Diretor, era o 

vereador de oposição, que era o vereador Fernando Mineiro. [...] Nem a 
bancada que apoiava o prefeito era totalmente a favor. Aí foi mais um 
convencimento político, um trabalho político que foi feito pelo próprio 
prefeito e pelo Gabinete Civil para a aprovação do Plano Diretor na Câmara. 
(Maria do Livramento, em trechos de entrevista concedida em 23 out. de 
2017). 

 



59 
 

Devido ao desconhecimento dos novos instrumentos, várias emendas foram 

apresentadas pelos legisladores. Segundo Ruth Ataíde, a tramitação na Câmara 

Municipal 

 

[...] não tinham as audiências públicas. [...] E teve [somente] uma discussão 
na Câmara, no Plenário, na comissão de política urbana. [...] (Ruth Ataíde, 
em trechos de entrevista concedida em 31 out. de 2017). 

 

No entanto, essa ausência de entendimento foi suprida com a assessoria 

dada pelos técnicos municipais e com a articulação feita por alguns atores políticos, 

como um vereador que fazia oposição a Aldo Tinoco. Com efeito,os vereadores não 

realizaram alterações que poderiam afetar diretamente na proposta defendida pelo 

prefeito e por sua equipe, sendo ela “aprovada (por unanimidade) no Legislativo e 

sancionada pelo Chefe do Executivo em sessão solene realizada no CONPLAM, em 

5.8.1994” (DUARTE, 2010, p. 247 e 248). 

 

Figura 8 – Diário Oficial com a promulgação do Plano Diretor de 1994 

 
Fonte: Arquivo IPLANAT/SEMURB. 

 

 Por fim, após a promulgação do Plano Diretor de 1994, Aldo Tinoco procurou 

implementá-lo a partir de legislações urbanísticas pertinentes e que foram aprovadas 
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ligeiramente em apenas 1 ano, mais precisamente no ano de 1995. Tais legislações 

foram: O Decreto n° 5.609/95, que dispunha sobre a regulamentação do fundo de 

Urbanização – FURB e a constituição do seu Conselho Executivo – CONUR; a Lei 

n° 4.619/95, que tratava sobre a regulamentação do procedimento para análise do 

Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV; a Lei n° 4.663/95, que criou a Área de 

Interesse Social – AEIS, no bairro de Mãe Luíza e a Lei n° 4.664/95 que criou a Zona 

de Proteção Ambiental – ZPA no campo dunar existente nos bairros de Pitimbu, 

Candelária e Cidade Nova, no município do Natal. Com efeito, o prefeito gastou 

energia política, de planejamento e de gestão em prol da efetivação de sua principal 

promessa de campanha, que era o Plano Diretor. Aldo entrou para a história da 

cidade, porque o Plano Diretor de 1994 era futurístico e revolucionário, além de ser 

referência para sua época, pois em seu texto foram colocados instrumentos e 

perspectivas que só seriam obrigatórios a partir do Estatuto da Cidade, em 2001. No 

entanto,a fragilidade política de Aldo e os problemas administrativos enfrentados em 

seu governo não lhe deram sustento para uma continuidade de ideário de gestão 

que poderia ser benéfica para a implementação do Plano Diretor, fato que não 

ocorreu. O que veremos a seguir, após a saída de Aldo, são os rumos que o 

planejamento urbano e o Plano Diretor de Natal seguiram a partir de outro estilo de 

gestão. 

 

4.4 AS DUAS GESTÕES DE VILMA DE FARIA E AS REVISÕES DO PLANO 

DIRETOR EM 1999 E EM 2000 

 

4.4.1 A saída de Aldo e a volta de Vilma, “A Guerreira”69 

 

 O ano é 1996, exatamente dois anos após a promulgação do novo Plano 

Diretor da cidade. A gestão de Aldo está próxima de chegar ao fim. A partir desse 

momento inicia-se um novo ciclo eleitoral, objetivando o Executivo e o Legislativo 

Municipal. 

                                                           
69

 O objetivo desta parte da pesquisa não é focar ou detalhar o perfil político de Vilma de Faria, mas 
sim explanar alguns elementos fundamentais de sua gestão que impactaram na gestão e no 
planejamento urbano de Natal.  
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 Alianças são feitas, convenções partidárias discutem nomes para os cargos. A 

cidade volta a discutir políticas públicas e seus pragmatismos com ênfase. Abre-se 

uma nova janela de oportunidades, junto aos novos candidatos. 

Com efeito, na corrida eleitoral em Natal deu-se uma campanha 

disputadíssima para o Executivo, onde três candidatos se destacavam: João 

Faustino70 (PSDB), Vilma de Faria (PSB) e Fátima Bezerra (PT). 

De antemão, Tinoco apoiou o candidato João Faustino (PSDB)71. No entanto, 

ao final de sua gestão, Aldo estava em declínio. Ele sofria críticas pesadas da mídia 

natalense72 e da opinião pública, principalmente por conta de problemas pontuais e 

cruciais de administração do orçamento municipal e de recursos humanos. Além 

disso, sua dificuldade de manter uma governabilidade constante e a fragilidade em 

seus arranjos políticos prejudicaram todas as suas chances de constituir um legado 

político e de planejamento. Observando uma janela de oportunidades políticas com 

momento adverso do prefeito, Vilma de Faria e Fátima Bezerra apresentaram-se, em 

1996, como candidatas da mudança, aclamando-se como oponentes da gestão de 

Aldo Tinoco e, consequentemente, da candidatura de seu apadrinhado político. 

(CAPISTRANO, 2007, p. 64). 

Fátima Bezerra73, que nunca tinha exercido nenhum cargo Executivo, adotou 

um discurso de ruptura com os grupos políticos que já estavam no poder. Ela seria a 

voz do povo, seria a verdadeira mudança. Fátima se colocava como a única 

candidata da mudança, se antecipando ao discurso de outros candidatos que 

poderiam se utilizar do mesmo discurso. 

Vilma, embora tenha apoiado Aldo no pleito anterior, montou um discurso 

onde se colocava como uma candidata redimida que iria “governar Natal outra vez” 

                                                           
70

 Foi Deputado Federal e Senador (Suplente de Garibaldi Filho) pelo RN. Faleceu em 2014. 
71

 São poucas as informações sobre o jogo político das eleições de 1996. É necessária uma pesquisa 
específica acerca dos motivos da preferência política de Aldo Tinoco para que seu substituto fosse 
um candidato do PSDB e não do PT ou PSB.  
72

 Na avaliação do jornalista Joaquim Pinheiro, "Aldo Tinoco não foi um bom prefeito, rompeu com 
indicadora dele [Vilma de Faria], e não era político na essência, era um técnico, e prefeito precisa 
aliar política e técnica pra desenvolver um bom trabalho". (GAZETA DO OESTE, 24 de out de 2015. 
p. 3). Disponível em: <https://issuu.com/zenitech_info/docs/24-10-2015>. Acesso em: 08 dez 2017.  
Já em entrevista ao autor, em 2017, e ao portal No Minuto, em 2011, Tinoco se defendeu ao afirmar 
que sua gestão foi a melhor que Natal já teve e que sua administração foi jogada contra a população 
potiguar por forças oligárquicas que não concordaram com seu estilo de gerir a cidade.  
73

 Foi Deputada Estadual e Federal. Atualmente, exerce o cargo de Senadora pelo RN. 
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74 da melhor forma possível, com os mesmos pressupostos de sua administração 

anterior (1989-1992) – deduzindo que fez uma ótima gestão75 – para tornar a cidade 

um lugar melhor do que na administração do então atual prefeito. Vilma se colocava 

como a mudança com a competência e a experiência que a diferenciava em relação 

ao gestor anterior e a qualquer candidato (CAPISTRANO, 2007, p. 64). 

Com efeito, devido à sua imagem enfraquecida, Aldo selou o fim de sua 

carreira política ao não conseguir fortalecer Faustino (PSDB) e levá-lo ao segundo 

turno. Desta forma, Bezerra e Faria disputariam a vaga no Executivo municipal de 

Natal. 

No enfrentamento direto entre as duas mulheres – algo inédito em Natal – 

Vilma utilizou-se bastante do discurso exaltando a condição feminina, talvez pelo 

fato de Fátima “não ser vaidosa” (FOLHA DE SÃO PAULO, 1996). Logo, Vilma se 

definia como mulher nordestina de fibra, detalhando que para ser prefeita precisava 

“ser guerreira [...], ser uma mulher que não se intimida, que vence obstáculos. Mas 

também uma mulher com sensualidade, pureza e idealismo” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 1996). A partir dessa estratégia política nasce a narrativa de que Vilma era 

uma mulher guerreira, “com uma história de coerência e lutas nos mandatos que 

exerceu” (ALMEIDA, 2006, p. 146). 

Nas urnas, como demonstra a tabela 4, Faria, com o apoio do PFL de José 

Agripino Maia, venceu Bezerra e tornou-se a primeira mulher a ser prefeita de Natal 

por duas vezes. 

 

Tabela 4 – Resultado da Eleição para prefeito de Natal - 2° turno 

Partidos Candidatos Votos 

PSB 
 

Vilma de Faria 
 

136.396 mil 

PT 
 

Fátima Bezerra 127.531 mil 

Fonte: TSE, 1996. 
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 Fonte: STYCER, Maurício. Vilma Maia agora é Faria. Folha de São Paulo, São Paulo, quarta-feira, 
2 de outubro 1996. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/10/02/caderno_especial/27.html>. Acesso em: 09 dez 2017.  
75

 Almeida (2006, p. 146) destaca que Vilma, em sua gestão, obteve 92% de aceitação popular (O 
POTI, 1996). Para a autora, isso “demonstra uma avaliação positiva da população em relação à sua 
capacidade de administrar a coisa pública”. 
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 Por fim, em 1° de Janeiro de 1997, Vilma de Faria assume o Executivo 

municipal. O início de sua segunda gestão em Natal, diferentemente de Tinoco, 

abraça o puro pragmatismo e busca manter relações cordiais com suas bases. Ela, 

logo de início, nomeia 23 cargos comissionados, onde cinco eram familiares da 

governante. O PSB, seu partido, ocupou várias secretarias e os demais partidos que 

a apoiaram também foram contemplados com cargos, embora em um número menor 

(ALMEIDA, 2006, p. 147). Portanto, a partir de sua experiência administrativa e 

política, adquirida em sua gestão anterior e em sua carreira política, a prefeita optou 

em trabalhar com uma equipe dividida entre gestores técnicos e gestores indicados 

por seus aliados políticos. Esperta e atenta às movimentações, ela buscava duas 

coisas: ter governabilidade e conseguir pleitear o seu projeto de governo, gestão e 

administração sem enfrentar divergências, pressões e os graves problemas que o 

seu antecessor sofreu. 

 

4.4.2 Reforma Administrativa no governo Vilma (1997-2001): A transformação do 

IPLANAT para SEMURB 

 

Na estrutura organizacional, ao longo de seu governo, Vilma propôs algumas 

mudanças importantes em algumas secretarias. Entre elas, a reestruturação interna 

dos órgãos e entidades municipais de planejamento, que foi feita a partir de uma 

promulgação de Lei Complementar nº 20, de 02 de março de 1999. 

Com efeito, até 1999, além da SEMAP76, existiam duas entidades distintas 

que estavam a ela vinculados – IPLANAT e ECO NATAL. 

Ambas executavam atividades convergentes – planejamento urbano e 

proteção ambiental – mas que influenciavam diretamente na implementação do 

plano diretor e nas tomadas de decisões com foco na gestão da cidade. Esse tipo de 

(in)gerência interna da administração pública de Natal “acabou resultando em alguns 

conflitos” (SEMURB, 2010, p. 8). A partir deste diagnostico a administração de Vilma 

propôs fundir as entidades em uma Secretaria Especial da Administração Direta 

municipal. Argumentos utilizados: “o enxugamento da máquina administrativa e a 

necessária otimização da gestão pública nas áreas de atuação do IPLANAT e da 

ECO NATAL” (SEMURB, 2010, p. 8). 
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 Na época, Secretaria da Administração, Planejamento e Previdência – SEMAP 
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Destarte, com promulgação da Lei Complementar, Vilma redefiniu a 

organização da administração municipal do Natal. A lei especificava que: 

 

Fica o poder executivo autorizado a adotar todas as providências 
necessárias à extinção do Instituto de Planejamento Urbano de Natal – 
IPLANAT e da Fundação do Meio Ambiente do Natal – ECO NATAL, e é 
criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, 
vinculada à Secretaria da Administração, Planejamento e Previdência – 
SEMAP, cujas atividades se compõem também com os serviços até então a 
cargo do Instituto de Planejamento Urbano de Natal – IPLANAT e da 
Fundação do Meio Ambiente do Natal – ECO NATAL. (NATAL, 2010, p. 8). 

 

 Assim, a gestão Vilma criou a SEMURB iniciando uma nova estrutura 

administrativa da gestão e o planejamento urbano de Natal. Além disso, tomou 

outras providências administrativas, escolhendo o arquiteto Moacyr Gomes da 

Costa77 – que já estava como presidente do IPLANAT – como primeiro secretário da 

SEMURB, cuja gestão foi de 03 de março de 1999 a 02 de dezembro do mesmo 

ano. 

Segundo Duarte (2010, p. 241), Moacyr Gomes dizia ter dúvidas sobre a 

utilização do método de discussões apenas para cumprir exigência da Lei Orgânica 

do Município; alegando que após as Constituições darem ênfase ao Plano Diretor 

das cidades “o problema virou uma espécie de plataforma política ou de relevo 

pessoal – para aparecer – dos administradores públicos”.78 Ainda conforme Duarte 

(2010, p. 240), Moacyr Gomes defendia que o plano diretor deveria ser “debatido 

apenas entre os profissionais mais ligados ao tema, como arquitetos, engenheiros 

civis, geólogos, empresários do setor imobiliário e ambientalistas”.79 

Sem delongas, a gestão administrativa de Vilma, no planejamento urbano, 

entre 1997 e 2000 baseou-se na junção do IPLANAT e da ECO NATAL e na escolha 

                                                           
77

 Graduou-se em 05/04/1954 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro/RJ. Especializou-se em 
Planejamento Urbano e Administração Municipal no Rio de janeiro, São Paulo e Pernambuco, 1966. – 
Conselheiro-Fundador do CONPLAN – Conselho de Planejamento Urbano do Município de Natal, 
criado pela Lei nº 2.211/74; – Professor concursado da cadeira de Arquitetura e Construção Civil da 
Escola de Engenharia da UFRN, 1967; – Membro do Conselho Fiscal do IAB/RN, 1977/1979; – 
Secretário de Planejamento Urbano, Prefeitura Municipal de Natal, 1971/14974; – Secretário Especial 
de Planejamento Urbano, Prefeitura Municipal de Natal, 1979/1982; – Secretário/Coordenador do 
Grupo Especial do Plano Diretor de Natal, 1982/1984; – Presidente do IPLANAT – Instituto de 
Planejamento Urbano de Natal, Prefeitura Municipal de Natal, 1997/1999; – Secretário Municipal de 
Urbanismo, Prefeitura Municipal de Natal, 1999/2000. 
78

 DUARTE, 2010, p. 241. In: Tribuna do Norte, edição de 3 jun. 1993, Cidades, p. 5, intitulada 
“Arquiteto diz que Plano Diretor é balela”, subtítulo “Diagnóstico sem conteúdo”.   
79

 DUARTE, 2010, p. 240. In: matéria intitulada “Plano Diretor – Proposta sofre contestações”, 
publicada no Semanário “Dois Pontos”, edição de 19 a 25 jun. 1993, Natal, 1-21. 
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pontual de um secretário que conhecia bastante a cidade, apesar de divergências 

perante a democratização da participação popular nos processos de construção do 

plano diretor. Ademais, o perfil de gestão da administração pública cadenciava os 

processos ligados ao plano diretor, atuando em áreas específicas, e priorizava ações 

voltadas ao planejamento urbano, em geral. Veremos, a seguir, como a gestão se 

interligava ao planejamento e ao estilo político desse mandato de Vilma de Faria. 

 

4.4.3 A política do não enfrentamento e as mudanças pontuais no planejamento 

urbano de Natal na gestão de Vilma (1997-2001) 

 

Antes de ocorrer às eleições de 1996, “cresceram as pressões dos setores 

ligados à construção civil para a revisão do Plano Diretor 94, aliás, prevista na 

própria Lei Complementar n° 07/94”. (LIMA, 2001, p. 140). 

Todos os instrumentos inovadores e todo processo democrático da discussão 

do então novo Plano Diretor de Natal poderiam estar ameaçados por variados atores 

que buscavam influenciar na dinâmica das tomadas de decisões durante a nova 

corrida eleitoral municipal. Na literatura do campo das políticas públicas, todos os 

atores que realizam essas pressões para benefícios de suas atividades são 

conhecidos como “entrepreneurs”80 e eles podem ser qualquer ator social, 

econômico ou político. Não obstante, essas práticas são geralmente ligadas ao 

capital econômico, que atuam com forte poderio financeiro, estando dispostos a 

investir todos os recursos possíveis para promover suas ações, políticas e projetos, 

exercendo pressões ou até enfatizando dados e indicadores para pautar suas 

demandas. 

A partir da vitória de Vilma nas urnas e no decorrer de sua gestão81, a linha 

tênue entre a “letra da lei” e a gestão ficou evidente, quando vários fatores internos e 

externos impactaram na implementação e efetivação do Plano Diretor de 1994, 

afetando quase toda a totalidade do planejamento urbano da cidade. 

A ausência ou a incapacidade do Poder Público de articular os conselhos 

gestores, para promover a aplicabilidade da lei do plano diretor, foi sentida. Segundo 

                                                           
80

 A literatura de políticas públicas é complexa quanto ao termo. Porém, para melhor compreendê-lo, 
a leitura de Kingdon (1995) se faz necessária. 
81

 De acordo com materiais coletados durante a pesquisa. Necessariamente podem não ser 
cronologicamente. 
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Ataíde (1997), o sistema de planejamento municipal não funcionava como estava 

previsto, mesmo que 

 

[...] tenham sido criados todos os conselhos definidos no Plano (CONPLAM, 
CONHABIN, CONUR), eles têm funcionado de forma precária e 
desarticulada. O CONPLAM, que cumpre a função de principal órgão gestor 
do Sistema Central de Planejamento, não foi instrumentalizado para 
acompanhar a dinamicidade do Plano Diretor no sistema de planejamento 
em sua totalidade. (ATAÍDE, 1997, p. 185-186). 

 

A reestruturação do CONPLAM, por exemplo, estava prevista, inclusive, como 

pauta nas reuniões ordinárias e extraordinárias82 deste conselho desde 1995, porém 

não foi efetivada durante a gestão Vilma. 

Além disso, a efetivação da participação social no processo de gestão e 

implementação do plano não se efetivou da maneira em que se esperava. O 

município não fez valer 

 

[...] os artigos que falavam da gestão democrática da cidade, especialmente 
em conformidade com a Lei Orgânica do Município, além das prescrições 
contidas nas Constituições Federal e Estadual, não foi promovida a 
reestruturação do CONPLAM, com a necessária revisão de sua composição 
e seu regulamento. (DUARTE, 2010, p. 285). 

 

Posteriormente, além da escolha pelo arquiteto Moacyr Gomes para atuar no 

planejamento urbano municipal, a gestão de Vilma tomou outras atitudes e decisões 

que demandaram e impactaram na cidade de forma fragmentada. 

Vilma realizou algumas alterações pontuais na legislação urbanística e no 

Plano Diretor de Natal, que foram feitas ao decorrer de sua segunda e terceira 

gestão, principalmente entre os anos de 1997 e 2000. 

Essa atuação da prefeita nas legislações pertinentes à cidade, que podem ser 

classificadas em três tipos: 1 – Legislações urbanísticas diversas, que são leis que 

versam sobre assuntos não relacionados diretamente com o Plano Diretor; 2 – 

Legislações de regulamentação do Plano Diretor, que tratam da implementação dos 

dispositivos do principal instrumento urbanístico da cidade e 3 – Legislações de 

modificação do Plano Diretor, que dispõe do processo de revisões pontuais na Lei 

Complementar n° 07/94. Como explicita o quadro abaixo: 

 

                                                           
82

 96° Reunião Ordinária do CONPLAM e 78° Reunião Extraordinária do CONPLAN. Fonte: Dados 
pessoais da professora Ruth Ataíde, conselheira do CONPLAM em 1995.  
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Quadro 3 – Legislação Urbanística, em ordem de promulgação, entre 1997 e 2000 

Lei e Ano O que a legislação trata Tipo 

Lei n° 4.885/97 Dispõe sobre a exigência do 
Relatório de Impacto sobre o 
Tráfego Urbano para 
empreendimentos novos 
existentes e alterações de uso 
de imóveis, e dá outras 
providências. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei n° 4.887/97 Veda a instalação de Bombas de 
Autosserviço nos Postos de 
Venda de Combustíveis e 
instalação de novos postos de 
venda de combustíveis e 
derivados de petróleo no 
Município de Natal e dá outras 
providências. 

 
 

Legislação urbanística 
diversa 

Lei n° 4.912/97 Dispõe sobre o uso do solo, 
limites e prescrições urbanísticas 
da Zona de Proteção ambiental –
ZPA-4, dos cordões dunares dos 
Guarapes, região oeste de Natal. 

 
Legislação de 

regulamentação do 
Plano Diretor 

Lei n° 4.930/97 Institui a categoria de Imóvel 
Regularizado, para os imóveis e 
lotes que especifica, e dá outras 
providências. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei n° 4.932/97 Dispõe sobre a Operação 
Urbana da Ribeira e dá outras 
providências. 

Legislação de 
regulamentação do 

Plano Diretor 

Lei Promulgada n°151/98 Cria o Bairro do Planalto e dá 
outras providências. 

Legislação urbanística 
diversa 

Lei n° 4.986/98 Dispõe sobre a licença de 
construção, instalação, 
funcionamento, e segurança de 
postos revendedores de 
combustíveis do Município do 
Natal e dá outras providências. 

 
 

Legislação urbanística 
diversa 

Lei n° 5.019/98 Acrescenta parágrafo único ao 
Art. 12 da Lei n° 4.986/98 e dá 
outras providências. 

Legislação urbanística 
diversa 

Lei n° 5.060/98 Institui a obrigatoriedade da 
instalação de caixas 
receptadoras em residências, 
condomínios e prédios de 
qualquer natureza e dá outras 
providências. 

 
 

Legislação urbanística 
diversa 

Lei n° 5.089/99 Estabelece determinações para 
a denominação e renomeação 
das vias e logradouro públicos 
do Município do Natal. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei Complementar n° 22/99 Dispõe sobre a revisão da Lei 
Complementar n° 07/94, de 
conformidade com o previsto nos 
seus artigos n° 14 e 67 e dá 
outras providências. 

 
Legislação de 

modificação do Plano 
Diretor 
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Lei n° 5.191/00 Dispõe sobre a preservação e 
tombamento do patrimônio 
histórico, cultural e natural do 
Município do Natal e dá outras 
providências. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei Complementar n° 24/00 Dispõe sobre os benefícios ao 
Programa de Arrendamento 
Residencial – PAR e dá outras 
providências. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Decreto n° 6.334/00 Estabelece normas de 
procedimento de créditos da 
Fazenda Municipal do Natal e dá 
outras providências. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei Complementar n° 27/00 Cria zona adensável em Ponta 
Negra e dá outras providências. 

Legislação de 
modificação do Plano 

Diretor 

Lei n° 5.248/00 Dispõe sobre a criação do 
Programa “Nossa Casa” e a 
isenção dos tributos que 
especifica. 

 
Legislação urbanística 

diversa 

Lei Complementar n° 30/00 Altera dispositivos da Lei n° 
4.547/94 e dá outras 
providências. 

Legislação urbanística 
diversa 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos arquivos da SEMURB. 

 

Essas legislações substituíram, aos poucos, o processo de revisão ou 

construção de um novo instrumento urbanístico para a cidade, tendo mais efeito as 

Leis Complementares n° 22/99 (conhecida com a primeira revisão83 do PD 1994) e a 

n° 27/00 (conhecida como a segunda revisão84 do PD 1994). Assim, Vilma evitava 

conflitos e pressões advindas da sociedade civil organizada ou de outros setores. 

Destarte, a fragmentação da legislação durante todo o período Vilma facilitou 

o diálogo com alguns empresários do mercado imobiliário – que apoiaram Vilma 

durante a campanha eleitoral de 1996 – e que pressionavam em busca de uma 

possível revisão do Plano Diretor. 

Além das pressões nos bastidores, esses atores se utilizavam do artigo 67 do 

Plano Diretor de 1994 como o principal argumento para que ocorressem mudanças 

pontuais. Neste artigo estava escrito que: 

 

Art. 67- Este plano e sua execução ficam sujeitos a contínuo 
acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e 
será revisto anualmente, mobilizados para tanto os mecanismos de 
participação previstos na legislação municipal. (NATAL, 2007). 
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 Veremos mais a frente acerca dessa legislação.  
84

 Veremos mais a frente acerca dessa legislação. 
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Com a certeza da legalidade e da janela de oportunidade, esses atores 

buscaram na flexibilidade do Plano Diretor todas as possibilidades para promover 

processos que pudessem lhes favorecer. Além de se utilizar dessas alternativas 

legais, esses atores buscaram também outros tipos de pressões85, como a 

possibilidade de criar articulações diretamente com o legislativo municipal. Desta 

forma, eles negociaram maneiras diversas de “evitar que o encaminhamento da 

revisão se faça [somente] através dos critérios expressos no plano e dos 

mecanismos de participação previstos na legislação municipal” (LIMA, 2001, p. 140). 

No caso, com a abertura das janelas de oportunidades – que foi a posse de 

Vilma de Faria e dos vereadores em 1997 e as mudanças administrativas e de 

gestão e planejamento urbano em 1999, além de outros – eles pretendiam não 

utilizar alguns procedimentos administrativos coordenados pela administração 

pública para fortalecer uma demanda por uma revisão que pudesse satisfazer os 

seus objetivos. Entretanto, “em 1998, ainda não eram totalmente conhecidos os 

termos em que estava sendo reivindicada essa revisão” (LIMA, 2001, p. 140), fato 

que veio se concretizar posteriormente com as revisões especificadas no quadro 

acima. 

Com efeito, essas mudanças pontuais, o surgimento desse tipo de 

“entrepreneurs” e de outros fatores (como a escolha de Moacyr Gomes para a pasta 

do planejamento urbano)era temido por alguns técnicos do IPLANAT/SEMURB e por 

arquitetos (principalmente do IAB/RN) que defendiam o Plano Diretor de 1994, pois 

as reivindicações por revisões – sem passar por todo o processo de gestão 

participativa – poderiam significar um grande retrocesso para a cidade de Natal 

(LIMA, 2001, p. 141). 

 

Esses fatos, aliados à mudança de postura do Executivo Municipal e a 
pouca participação da sociedade através dos meios que haviam sido 
fortalecidos naquele Plano de 1994, fez com que, já no primeiro biênio 
posterior à aprovação do Plano, houvesse uma forte preocupação com a 
não implementação das normas e instrumentos de vanguarda ali 
introduzidos. (DUARTE, 2010, p. 283). 
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 Não cabe ao mérito de apurar aqui neste trabalho se esses tipos de pressões foram legais ou 
ilegais ou se foram verdadeiras ou não.  
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Utilizando-se dos argumentos fundamentados pelo setor imobiliário86, inicia-

se, durante a gestão Vilma de Faria, a primeira revisão do plano diretor da cidade ou 

Lei Complementar n° 22/99. 

Não obstante, mesmo com intensos debates; entre progressistas (IAB/RN, 

UFRN, Conselhos Comunitários e um representante da Câmara Municipal) e 

conservadores (FIERN e o SINDUSCON/RN); a proposta assinalada pelo IPLANAT 

foi aprovada no CONPLAM. Logo, por motivação política; não técnica e muito menos 

participativa; administração municipal, representada pelo “então Presidente do 

IPLANAT/SEMURB87, elaborou uma proposta de revisão do Plano de 1994 [...] 

contendo várias alterações no sentido de permitir a excessiva ocupação do solo 

urbano” (DUARTE, 2010, p. 290). 

 

Figura 9 – Reportagem sobre a Revisão do Plano Diretor de Natal de 1999 

 

Fonte: (Tribuna do Norte, 27 abr. 1997 apud DUARTE, 2010, p. 289). 

 

Em seguida, a proposta foi encaminhada pelo Executivo para ser aprovada, 

com ressalvas, no legislativo municipal, resultando na Lei Complementar n°. 22, de 
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 As limitações do Plano Diretor fizeram Natal perder para Parnamirim, a construção de edifícios 
destinados à classe média. [...] não há mais espaço nem demanda na cidade, para a construção de 
edifícios de luxo. Resta a classe média como filão para os construtores, [...] é um retrocesso não abrir 
esse mercado, responsável pelo emprego de 70% da mão de obra não qualificada e geradora de 
receita para o município, que deixa de arrecadar impostos (PLANO..., 1999). 
87

 Moacyr Gomes. 
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18 de agosto de 1999. Com a justificativa focada na flexibilização, a revisão de 1999 

alterou os índices urbanísticos prescritos em 1994. 

 Alguns meses após a aprovação da primeira revisão ocorreu uma troca na 

pasta da SEMURB: Moacyr Gomes é substituído pelo engenheiro Laércio Bezerra 

de Araújo Filho88, que assumiu no dia 03 de dezembro de 1999, ficando até o dia 09 

de janeiro de 2001. 

Antes de sair da pasta, segundo Ataíde (2013), Moacyr Gomes89 contrariou as 

determinações assinaladas no Plano Diretor. O gestor manteve o funcionamento do 

CONPLAM e de outras instâncias do sistema de planejamento de maneira 

ineficiente e sem combatividade, sendo que no primeiro foram registradas “tan sólo 

três reuniones entre los años de 1999 y 2000” (ATAÍDE, 2013, p. 447). É importante 

destacar que essa desestruturação do Sistema de Planejamento municipal “fue 

resultado también de una actitud de desacuerdo o desobediencia de los gestores 

municipales em los niveles técnicos y directivos” (ATAÍDE, 2013, p. 448), 

principalmente durante a gestão de Vilma. Desta forma, o executivo municipal 

afetava a efetividade e a atuação de seu próprio sistema de planejamento, com o 

objetivo de diminuir as manifestações contrárias às decisões tomadas de cima para 

baixo, não dando voz ao controle social e aos interesses reais da cidade. 

A partir da troca de nomes no secretariado do planejamento urbano, deu-se 

início, com mais clareza, ao processo da segunda revisão do Plano Diretor de 1994, 

focando nas alterações pontuais, visando ações que beneficiariam o interesse 

público ou da própria administração. Entretanto, assumindo a postura adotada pelo 

secretário anterior, “el ejecutivo eligió como estratégia conducir el tema por medio de 

abordajes puntuales y sin mucha publicidade” (ATAÍDE, 2013, p. 447). E se não 

fosse a forte atuação de um vereador da oposição90 durante a tramitação do projeto 

de lei dentro do legislativo, todas as posições conservadoras defendidas pela 

administração municipal teriam sido contempladas. 

 O processo da segunda revisão parcial do Plano Diretor de 1994 deu origem 

a Lei Complementar n° 27, de 3 de novembro de 2000. Ela contemplou, mais 

precisamente, a autorização para que maiores adensamentos fossem permitidos na 
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 É engenheiro. Trabalhou por tempos no serviço público. Ele é sócio de duas empresas no Estado 
do RN, além da Coopercon/RN - Cooperativa da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte. 
89

 Que também segundo a autora, além de estar pouco satisfeito com a primeira revisão, afirmava 
que o CONPLAM não tinha competência para opinar sobre matérias relacionadas com Plano Diretor 
(ATAÍDE, 2013, p. 447). 
90

 Fernando Mineiro (PT). 
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região do bairro de Ponta Negra, na zona sul de Natal, com o objetivo de aproveitar 

a infraestrutura urbana que foi implantada durante os anos de 1999 e 2000. 

 

Las alegaciones para las alteraciones venían de la necesidad de 
compensación de las inversiones públicas en obras de alcantarillado, 
mejoras en el sistema vial, además de las intervenciones urbanísticas en la 
zona costera llevadas a cabo a finales de la década de 1990, todas 
asociadas a los objetivos y estrategias del incentivo al desarrollo del 
turismo, que tuvo un gran impulso en este periodo y en la década del 2000. 
(ATAÍDE, 2013, p. 445). 

 

 Mesmo com previsões legais contidas no artigo 67 do Plano Diretor de 1994, 

essas revisões realizadas pela gestão Vilma não foram bem recebidas por aqueles 

que ajudaram a elaborar o Plano Diretor de 1994, embutida nas temáticas ligadas à 

reforma urbana. No entanto, esses atores mais comemoraram o fato de que as 

revisões não acataram as visões mais conservadoras de atores técnicos, políticos 

ou de “entrepreneurs” que influenciavam o processo em prol de interesses pessoais 

ou do mercado. Como exemplo, temos o discurso do Fernando Mineiro91 (PT) sobre 

o assunto, onde se interpreta não somente o quanto a presença massiva da opinião 

pública e da participação popular são importantes para definir os rumos da cidade, 

como também como o executivo, comandado por Vilma, vinha tratando as questões 

relacionadas ao planejamento urbano: 

 

[...] O atual Plano Diretor de Natal, de setembro de 1994, sofreu  
modificações em julho de 99. Se aprovadas na íntegra, as modificações 
propostas pelo Executivo Municipal no ano passado trariam irreversíveis 
prejuízos ambientais para a nossa cidade. Como, àquela época, o debate 
ganhou as ruas e parte da opinião pública reagiu às mudanças propostas, 
pôde-se evitar o mau maior. Desde então, a atual administração mudou a 
tática em relação às suas intenções e proposta de alteração da legislação 
urbana. Hoje, ela adota a prática de promover modificações fragmentadas e 
pontuais no Plano Diretor e, ao mesmo tempo, administra a cidade ao 
arrepio das prescrições urbanísticas ali contidas. Assim procedendo, 
escamoteia seus objetivos, foge ao debate global sobre os rumos do 
desenvolvimento urbano de Natal e impõe seus interesses sem grandes 
questionamentos e resistências. É deste ângulo que devem ser vistas as 
recentes iniciativas do Executivo Municipal visando alterar algumas 
prescrições urbanísticas [...].

92
 (DIÁRIO DE NATAL, 2000, p. 2 apud 

DUARTE, 2010, p. 296). 

 

Pelo que foi mostrado até o momento, Vilma de Faria optou por um estilo de 

não tocar no Plano Diretor de 1994. Ela não gastou energia optando por reativar os 
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 Na época, vereador de Natal. 
92

 Em artigo intitulado “O Boeing 767 e as Prescrições Urbanísticas” - Diário de Natal, 27.12.2000 – 
Opinião, p.2 apud DUARTE, 2010, p. 296. 
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dispositivos presentes em antigos planos diretores da cidade. Ela não mudou 

consideravelmente o Plano Diretor de 1994, mas sim de maneira fragmentada, sem 

conflitos e sem chamar muita atenção da opinião pública. Conciliadora e bastante 

política, a prefeita atuou estrategicamente concedendo alguns novos itens na 

agenda urbana, pró-crescimento, em certos pontos da cidade, ao mercado. Ela fez 

tais mudanças sem mudar em quase nada a essência do Plano Diretor de 1994. 

 

4.4.4 A reeleição de Vilma e o seu governo entre 2001 e 2002 

 

4.4.4.1 Política 

 

 No âmbito nacional, eram os últimos anos do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), do PSDB. Durante seus dois mandatos, FHC buscou 

realizar uma série de medidas de enxugamento da máquina pública e, 

consequentemente, de suas secretarias de governo. A questão urbana não era 

prioridade em seu governo, porém o Estatuto da Cidade foi promulgado bem no final 

de sua gestão, no entanto, com vetos feitos pelo Executivo93. Em seu governo, FHC 

criou uma Secretaria de Política Urbana94, com estrutura enxuta e subordinada ao 

Planejamento e que era responsável principalmente pelas áreas de habitação e 

saneamento. Todavia, a secretaria não conseguia articular com eficiência95, essa 

articulação mais eficiente só veio se consolidar com a criação do Ministério das 

Cidades, em 2003, na gestão do Presidente Lula da Silva (PT). 

Na esfera local, ainda no ano de 1998, Vilma de Faria rompeu politicamente 

com a família Maia e, estrategicamente, articulou-se com a família Alves. Nas 

eleições de outubro de 2000, recebendo o apoio do então governador do Rio Grande 

do Norte, Garibaldi Alves Filho (PMDB), candidatou-se novamente ao Executivo de 
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 O mais importante dos vetos retirou do texto os capítulos referentes à legalização de imóveis 
urbanos públicos ocupados há mais de cinco anos. A decisão foi tomada porque o Executivo 
entendeu que o texto não era claro no que diz respeito ao conceito de áreas públicas. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2001/07/11/fhc-sanciona-estatuto-das-cidades>. 
Acesso em: 07 maio 2018.  
94

FOLHA DE SÃO PAULO. Planejamento coordenará saneamento e habitação. 9 de dezembro de 

1994. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/12/09/brasil/14.html>. Acesso em: 07 
maio 2018.  
95

 O ESTADO DE SÃO PAULO. Ministra do Planejamento critica gestão FHC e exalta 'ajuda de Lula 
aos municípios'. 15 de Set de 2012. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministra-do-planejamento-critica-gestao-fhc-e-exalta-
ajuda-de-lula-aos-municipios,931050>. Acesso em: 07 maio 2018.  
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Natal, na legenda do PSB. Com o apoio do PMDB, escolhendo Carlos Eduardo 

Alves como seu vice-prefeito. Pela primeira vez na história teríamos uma postulante 

ao executivo municipal que dividiria sua agenda de candidata com a agenda 

administrativa rotineira, pois desde 1997 o instrumento da reeleição foi 

regulamentado no Brasil, a partir da Emenda Constitucional n° 1696. 

Gozando de popularidade, devido principalmente aos programas sociais 

(como o “Nosso Bairro Cidadão”, que foi seu principal programa contido no seu 

projeto de governo), a prefeita, seguindo a lógica nacional, não atuou com 

veemência no planejamento urbano. Ela mirava em outras prioridades, no caso, 

esperava as eleições de 2000, que para ela seria um verdadeiro julgamento da 

população frente a sua administração dos últimos anos. 

Então, prendendo-se na possibilidade de confiança do eleitorado natalense 

em seu trabalho social e em sua imagem pública, Vilma – em novo embate político – 

derrotou Fátima Bezerra (PT), e logo no primeiro turno das eleições de 2000, com 

um total significativo de 178.016 votos, equivalente a 57,71% dos sufrágios válidos. 

Desta forma, conseguiu a reeleição e tornou-se prefeita pela terceira vez, 

fortalecendo seu grupo político e o seu estilo de gestão. 

 

Figura 10 – Vilma reeleita em 2000 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bxrdCxEZTVU 
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Segundo a EC n° 16, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, 

os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos 
para um único período subsequente. 
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No mais, comparando rapidamente o seu perfil geral com o perfil de Aldo 

Tinoco, Vilma de Faria fez uma administração orçamentária e de recursos humanos 

mais organizada, ampliou políticas assistencialistas, além de implementar políticas 

de apoio ao turismo da capital e isso lhe rendeu mais um mandato a frente do 

executivo natalense. 

 

4.4.4.2 Gestão e Administração 

 

Com efeito, após as eleições de 2000, a prefeita realizou trocas de 

secretariado. Na SEMURB, ela indicou o engenheiro Emilson Medeiros dos 

Santos97, que com um perfil mais técnico, aliado ao político, geriu a pasta entre 10 

de janeiro de 2001 a 10 de outubro de 2001. No mesmo ano, repentinamente e de 

forma subsequente, a prefeita trocou novamente o secretário de meio ambiente e 

urbanismo, escolhendo Delevam Gutemberg Queiroz de Melo98, que assumiu de 11 

de outubro de 2001 até 30 de dezembro de 2002. 

Mesmo com essas mudanças feitas por Vilma, poucas movimentações 

internas na SEMURB foram observadas durante o período em que esses secretários 

estiveram no planejamento urbano municipal, mas vale salientar que os secretários 

de Vilma que participaram dos momentos das duas primeiras revisões do Plano 

Diretor e, consequentemente, monitoraram as primeiras mudanças decorrentes 

desse processo. Outras ações com tamanho impacto no âmbito administrativo do 

planejamento urbano municipal só ocorreram depois que Vilma decidiu sair 

candidata ao governo do Estado em 2002, após Carlos Eduardo, seu vice, assumir o 

Executivo. 

 

4.4.4.3 Planejamento 

 

 Nas ações de planejamento, após a segunda revisão do Plano Diretor, a 

gestão de Vilma realizou apenas mais uma modificação na legislação urbanística de 

Natal, quando efetivou a Lei n° 5. 273/01, que dispôs sobre o uso do solo, limites e 
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Falaremos dele, mais adiante.  
98

 É engenheiro. Além de secretário da SEMURB, ele atuou também, posteriormente, como secretário 
adjunto de Infraestrutura, diretor do DER e diretor da Companhia de Águas e Esgotos (CAERN) 
durante a gestão estadual de Wilma de Faria (PSB), de 2003 a 2010. 



76 
 

prescrições urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental – ZPA 3, que fica entre o rio 

Pitimbu e Av. dos Caiapós, na Zona Sul do município. É importante lembrar que essa 

ZPA foi criada pela Lei Complementar n° 07/94, a do Plano Diretor de 1994 e 

somente na virada do século ela foi implementada. 

 Durante o período da gestão de Vilma, foi promulgado nacionalmente o 

Estatuto da Cidade. A legislação orientava a implementação de planos diretores 

participativos, aliado a vários instrumentos que combatiam a especulação imobiliária 

e que democratizaria a gestão de cidades no Brasil. Logo, coube a prefeita, com sua 

equipe técnica, iniciar os primeiros estudos acerca das mudanças que poderiam ser 

feitas a partir da Lei 10.257/01. No entanto, alterações significativas dessa legislação 

só foram sentidas quando o seu sucessor, Carlos Eduardo, assumiu o executivo 

natalense. 

 Natal chegou ao final do século XX com um plano diretor que observava a 

“cidade real” e que foi adequado aos princípios da reforma urbana durante a gestão 

de Aldo Tinoco. No entanto, com a troca de governo, em 1997, ele foi flexibilizado e 

modificado, em favor do capital imobiliário, graças às pressões e alianças 

submetidas por atores aliados a tomada de decisões conservadoras, com pouca 

participação da sociedade, da Administração Municipal. 

 A estrutura de administração e planejamento foi reorganizada ao longo da 

década de 90 com várias reestruturações, entre elas, a criação da secretaria de 

meio ambiente e urbanismo, substituindo algumas entidades da administração 

indireta municipal. Já o sistema de gestão e de planejamento urbano municipal foi 

modificado aos poucos, mas não como estabelecido no Plano Diretor ou como 

esperado pelas camadas mais progressistas, que defendiam uma gestão mais 

participativa, debatendo sempre uma cidade real. 

O CONPLAM não foi reestruturado e, por opção pessoal do secretário do 

IPLANAT/SEMURB da gestão de Vilma, tornou-se um conselho com pouca 

combatividade e com pouca articulação com outros órgãos consultivos de 

planejamento municipal. 

Nota-se uma diferença no perfil dos dois prefeitos que governaram a cidade 

ao longo de toda década de 90. Temos Aldo Tinoco que após o Plano Diretor de 

1994, tenta implementar alguns instrumentos que foram adicionados pela Lei 

Complementar n° 07/94. Posteriormente, temos a Vilma de Faria com perfil 

pragmático e articulador, onde esta, particularmente, não tenta regulamentar muita 
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coisa; a não ser assuntos mais convenientes ou sem a necessidade de todo um 

processo de participação e discussão, no caso, a regulamentação das ZPAs e um 

assunto relevante que tratou sobre a modificação dos coeficientes e da densidade 

da cidade, fazendo uma micro revisão do plano diretor sem, necessariamente, fazer 

uma revisão integral, atendendo a pressão do mercado imobiliário pela revisão que 

já estava prevista no próprio Plano Diretor de 1994, sem utilizar muita energia com 

um processo completo de revisão. Ambos os prefeitos deram prioridades distintas ao 

planejamento urbano, mas cada um agiu de acordo com os fatores que vão 

corroborando ao longo de suas gestões.  

Por fim, segundo Duarte (2010, p.369), a omissão da administração municipal 

na implementação dos instrumentos contidos no Plano junto com as dificuldades de 

controle no âmbito institucional foram erros que afetaram positivamente a efetividade 

do planejamento urbano de Natal, que só foram reestruturados com a aprovação do 

Estatuto da Cidade (2001) e com a nova revisão geral do Plano Diretor em 2007, 

como veremos no próximo capítulo. 
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5 NATAL POR DEBAIXO DOS PLANOS 2: O PLANO DIRETOR DE 

2007 

 

Neste quinto capítulo, temos o Estatuto da Cidade como marco entre o Plano 

Diretor de 1994 e o Plano Diretor de 2007 de Natal. A Lei 10.257/01 regulamentou o 

capítulo acerca da Política Urbana na Constituição Federal. Em 2003, em âmbito 

nacional, o governo Lula – que esteve aliado a Carlos Eduardo – assume e traz 

consigo a criação do Ministério das Cidades99 que; com sua equipe técnica, onde 

muitos eram oriundos do MNRU100; orientou Natal e outros municípios brasileiros 

para a construção de planos diretores mais democrático e sustentável, de acordo 

com as novas diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade. 

Será feito, aqui, um breve resumo histórico e introdutório de fatos que 

marcaram a entrada no século XXI em Natal101. Posteriormente, mostrarei os 

caminhos do Plano Diretor até a sua aprovação em 2007. Será também elencada a 

trajetória de mais dois prefeitos da cidade: Carlos Eduardo Alves e Micarla de 

Sousa, que – respectivamente – elaboraram e deram inicio a implementação do 

Plano Diretor; assim como Aldo Tinoco e, posteriormente, Vilma de Faria.  

 

                                                           
99

Que tem a missão de melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente 

justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e integração das políticas 
públicas de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e 
trânsito de forma articulada com os entes federados e a sociedade. 
100

 http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio 
101

Especificamente, neste capítulo, não focarei no Estatuto da Cidade e nem no Ministério da Cidade. 
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Figura 11 – Linha do Tempo dos Prefeitos de Natal citados nesta pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Portanto, analisar as mudanças de perfis nos eixos da política, planejamento 

e gestão é buscar analisar as mudanças dos estabelecimentos políticos dos 

governos antecessores para os governos que tocaram os Planos Diretores já 

aprovados. 

 

5.1 A VIRADA DE SÉCULO NA CIDADE DO NATAL: O ESTATUTO DA CIDADE, 

CARLOS EDUARDO E O PLANO DIRETOR DE 2007 

 

 Acabou o século XX, estamos no século XXI. Ao passar quase uma década 

da instituição do novo instrumento regulador do planejamento urbano de Natal (o 

Plano Diretor de 1994), inicia-se um novo ciclo onde variados cenários corroboram 

para a construção de um novo plano diretor para o município. 

 Com efeito, no planejamento urbano, mesmo que alguns planos ou projetos 

de desenvolvimento urbano já estivessem promulgados – como o Plano Diretor de 

Natal de 1994 –, ainda não existia no Brasil algo que unificasse uma legislação 

específica sobre política urbana. Então, em 10 de Julho de 2001, surgiu um marco 

para a política urbana brasileira e que configurou o primeiro cenário para que 
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ocorresse a futura revisão do plano diretor do município: A promulgação do Estatuto 

da Cidade. 

A Lei Federal n° 10.257/01 ou Estatuto da Cidade passou a determinar as 

diretrizes gerais para que o poder público municipal, a partir de legislação própria 

(Plano Diretor), tratasse apenas da execução da política urbana, tornando-a efetiva 

e aplicável. Dentro dessas diretrizes, a nova legislação aumentou a participação e 

manifestação popular na elaboração da política urbana, fixou mecanismos de gestão 

e controle, regulamentou instrumentos urbanísticos e desafiou os gestores 

municipais a reverem seus conceitos de como colocar em elaborar e implementar 

planos diretores com ações voltadas a promoção de desenvolvimento sustentável no 

município. 

Nas últimas décadas, principalmente na década de 90, Natal se desenvolvia. 

As mudanças na cidade alteravam significativamente o seu meio ambiente, a 

mobilidade urbana, a ocupação do solo e todo o desenvolvimento local. É notável 

que cenários como a metropolização, o crescimento do setor de serviços (como 

turismo, comércio e indústria) e as marcantes iniciativas governamentais em 

infraestrutura – também influenciaram bastante no comportamento do crescimento e 

desenvolvimento urbano da capital potiguar, que, na virada do século, já contava 

com uma população de 712.317 habitantes, onde a maioria se concentrava – e a 

cada dia crescia – na Região Administrativa Norte com 244.743 habitantes102. 

Todavia, mesmo com mudanças aceleradas em seu território, o município 

paulatinamente começava a sentir os efeitos da implementação [ainda que ineficaz] 

do Plano Diretor de 1994 e de suas revisões, principalmente quando se trata de 

interesses ambientais, paisagísticos e sociais. 

Na política e na gestão, fatos importantes ocorreram em Natal durante o início 

do século XXI. O primeiro deles é que Vilma de Faria abriu mão do executivo 

municipal de Natal, em um ato de oportunidade política, quando resolveu renunciar 

para concorrer ao governo do Estado do Rio Grande do Norte103. O segundo fato é 

que, ao deixar o cargo, Vilma o entregou ao seu vice-prefeito, Carlos Eduardo 

                                                           
102

Fonte: IBGE, 2000. População das Regiões Administrativas: Sul – 155.882 habitantes, Leste – 

116.106 habitantes e Oeste – 195.584 habitantes.  
103

 Segundo a Constituição Federal, os chefes do Executivo devem renunciar a seus mandatos até 
seis meses antes da eleição para concorrerem a outros cargos (art. 14, § 6º, da Constituição; art. 1º, 
§ 1º, da LC nº 64/90). 
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Alves104. Logo, com essa mudança de perfil de gestor surge em Natal uma nova 

forma de encarar a política urbana do município. Além disso, a configuração política 

em nível nacional também foi um ponto importante, “vez que os titulares dos 

Executivos da União, do Estado do RN e do Município de Natal, se encontravam do 

mesmo lado” (DUARTE, 2010, p. 374)105 e colocaram em suas agendas assuntos 

relacionados a implementação do Estatuto da Cidade em Natal. Então, esse é o 

ponto de partida para que possamos compreender como ocorreu o processo de 

revisão do plano diretor de 2007 e as suas influências. 

 

5.1.1 Mesmo modus operandi de sua antecessora ou um novo perfil de gestor? 

Algumas notas descritivas sobre Carlos Eduardo Alves 

 

Em 5 de abril de 2002, ao assumir o Executivo da capital, Carlos Eduardo 

apoiou Vilma de Faria na disputa para o pleito do Governo do Estado, em 2002, 

contra o candidato apoiado pelos Alves, Fernando Freire106. Com efeito, ele precisou 

romper estrategicamente com a sua família, marcando uma forte cisão política nos 

Alves. 

Esse rompimento representou o início de um novo ciclo na história política 

potiguar. Carlos Eduardo, filiando-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e aliado 

ao político e jornalista Agnelo Alves (seu pai), começava a sua caminhada como 

gestor municipal, adotando uma postura mais prática e técnica do que ideológica, 

caminhando sem se prender às suas origens familiares tradicionais, atuando 

pragmaticamente como um político de vocação. 

 

                                                           
104

Que é formado em Direito e oriundo da tradicional família Alves, exerceu cargo na Secretaria 

Estadual do Trabalho, da Justiça e da Cidadania no governo de Garibaldi Alves Filho (seu primo) e, 
antes disso, ocupou mandatos como Deputado Estadual (PMDB), onde obteve quatro mandatos 
consecutivos. Em 2000, foi eleito vice-prefeito de Natal pelo PMDB, na chapa ao lado de Vilma. Um 
ano depois, trocou o PMDB pelo PSB, rompendo com os Alves. 
105

No executivo municipal, Carlos Eduardo (2002-2004) e (2005-2008). No Governo do Estado, Vilma 

de Faria foi eleita Governadora em 2002, se reelegendo em 2006; ambos apoiados pelo Presidente 
Lula (2003-2010). 
106

 Ex-Senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 12 – Vilma de Faria e Carlos Eduardo Alves 

 
Fonte: Laurivan de Sousa. Disponível em http://barrigudanews.blogspot.com.br/2014/11/ 

 

Em seu plano de governo, Carlos Eduardo buscou trabalhar com questões 

relativas às tendências incorporadas por outras cidades do Brasil e do mundo como, 

por exemplo, os ideais do movimento de cidades saudáveis e sustentáveis, que 

tinham as metodologias defendidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). O 

prefeito já afirmava107, ao tratar acerca do plano diretor participativo, que: 

 

“Desde que assumi os destinos de Natal, trazia em mim uma aguda 
preocupação com a legislação ambiental e urbanística da cidade, por 
entender que é ferramenta fundamental para garantir nosso crescimento 
sustentável, embasado nos parâmetros preconizados pela ONU para uma 
cidade efetivamente saudável”. 

 

Carlos Eduardo escolheu como prioridades globais as ações e políticas 

voltadas para as áreas do planejamento urbano, participação popular, saúde, 

educação, habitação e cuidados com a infância. No entanto, não se esqueceu de 

assuntos pontuais e específicos que eram importantes para a cidade que também 

estavam ligadas às prioridades de sua gestão, como: Maior abertura para a 

participação popular; projetos de urbanização de bairros carentes; Implantação do 

aterro sanitário intermunicipal no bairro de Cidade Nova; a já esperada revisão do 

Plano Diretor de 1994; a drenagem de pontos críticos do município; a urbanização 

da praia da Redinha, além de outras ações.  

Ademais, a gestão de Carlos Eduardo buscou construir uma rede de 

                                                           
107

 Carlos Eduardo em artigo intitulado: O Novo Plano Diretor. [2006?]. Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/secom/paginas/ctd-52.html>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
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integração dentro do município. Ele procurou, por meio de um planejamento 

intersetorial, fortalecer a administração pública municipal. Para isso, idealizou 

projetos voltados para a dinâmica saudável e sustentável, através de um Plano 

Integrado de Ações Municipais. A ideia desse plano era ter uma junção de várias 

diretrizes e de políticas voltadas para o desenvolvimento, onde se tentou formar um 

compromisso público de governança entre Estado e a sociedade, promovendo o 

bem estar e a qualidade de vida das pessoas e da cidade. 

Por conseguinte, ao longo de todo o ano de 2003 e início de 2004, 

paralelamente ao processo de tentar impor um novo ritmo de gestão em Natal, 

buscando implantar a sua marca, o prefeito foi realizando ações em vários bairros da 

capital108. 

Todas as ações articuladas tentavam fortalecer a imagem de Carlos Eduardo 

em nível local, pois em 2004 ele teria de enfrentar um grande desafio político: 

Encarar sua primeira eleição para prefeito, como candidato principal em sua chapa, 

buscando a reeleição. Objetivando esse desejo, a campanha de Carlos, em 2004, 

preocupou-se em seguir a liturgia e pressupostos de sua antecessora, Vilma: 

Popularidade e continuidade. O prefeito, para tentar ser eleito, baseou-se no apoio 

popular, em sua avaliação positiva e na ideia de que ele teria de ter continuidade 

para que Natal continuasse a crescer. 

Neste mesmo período, ao se passar 10 anos da promulgação do Plano 

Diretor de 1994, o município, por orientação do Estatuto da Cidade109, teria de iniciar 

a revisão de seu principal instrumento urbano. Com o desenvolvimento de reuniões 

temáticas e oficinas, em meados de julho de 2004, Carlos Eduardo teria de 

demonstrar força política, articulação e paciência. Coube também a ele uma reforma 

do quadro de pessoal da SEMURB, a partir do concurso público realizado em 2004. 

Além disso, o prefeito teria de aliar esse processo de revisão à sua gestão da 

máquina pública natalense e ao processo eleitoral que estava por vir. Logo, Carlos 

Eduardo teria uma grande prova de seu perfil de gestor: Separar os vários 

interesses em jogo do seu interesse pessoal e dos atritos e questionamentos 

partidários, econômicos e sociais internos e externos. 

                                                           
108

 Não detalharei neste trabalho. Entretanto, para mais informações acerca disso, acessar o site da 
prefeitura do Natal ou os relatórios presentes no site da SEMPLA: 
https://www.natal.rn.gov.br/sempla/paginas/ctd-71.html 
109

 art. 40, §3º 
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Com efeito, após várias reviravoltas políticas nas escolhas das coligações 

para as eleições municipais de 2004110, o prefeito foi candidato pelo PSB, a partir da 

coligação “Vontade do Povo111” e tinha como sua vice a jornalista Micarla de 

Sousa112, que foi indicada estrategicamente pela governadora113. 

A disputa ao Palácio Felipe Camarão114 contou com a concorrência de 

grandes nomes da política potiguar: A Deputada Federal Fátima Bezerra (PT), 

fortalecida após as eleições de 2002; O Deputado Federal Ney Lopes (PFL), 

indicado por José Agripino; O sargento reformado Miguel Mossoró (PTC), com 

promessas audaciosas e mirabolantes; O deputado Estadual Luiz Almir (PSDB), 

apresentador de TV e rádio com grande apelo popular; entre outros. 

Não obstante, mesmo com a presença de todos esses nomes consagrados 

localmente, a campanha polarizou-se entre Carlos Eduardo e Luiz Almir, que foram 

ao segundo turno. A candidata Fátima Bezerra e o candidato Ney Lopes não 

conseguiram grande desempenho, “sendo até ultrapassados pela figura pitoresca do 

sargento Miguel Mossoró (PTC), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, 

obtendo 18% dos votos válidos” (SPINELLI, 2005, p. 6). 

No segundo turno, Alves valorizou o seu discurso pragmático, que Vilma 

também declarava em suas campanhas, de que Natal estava melhorando, de que 

sua gestão estava colocando em prática várias ações – entre elas, a revisão do 

plano diretor, em andamento naquele momento – e que por isso o seu trabalho 

deveria continuar. O seu concorrente criticava fortemente a gestão do atual prefeito 

e confiava-se em seu populismo midiático. 

Com efeito, mesmo com a desenvoltura comunicativa de Luiz Almir; Carlos 

Eduardo, com forte articulação política e expressivo patrocínio econômico115, sempre 

manteve favoritismo nas pesquisas de intenção de voto116 e isso o levou a vitória, no 

                                                           
110

 Ver SPINELLI, J. Antonio. As eleições de 2004 para prefeitura de Natal/RN: Algumas 
considerações. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2005. 
111

 PSB / PP / PDT / PTB / PTN / PSC / PL / PPS / PSDC / PMN / PV / PRP / PC do B 
112

 Na época no Partido Progressista (PP). Micarla era filha e herdeira do falecido político e dono da 
TV Ponta Negra, Carlos Alberto de Sousa. 
113

Com o objetivo de utilizar-se da popularidade da jornalista para angariar votos para Carlos 

Eduardo. 
114

Sede do governo da capital potiguar. 
115

Com um total de doações diretas que chegaram à R$ 1.289.351,00, em 2004. Disponível em: 
<http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=371778&cargo=11&ano=2004>. Acesso em: 
04 maio 2018. 
116

IBOPE. Pesquisa de opinião pública sobre assuntos políticos (OPP 887). Natal: out. 2004. 
Disponível em: <www.ibope.com.br> acessado em 29/11/2004>, às 15h18. (apud SPINELLI, 2005) 
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segundo turno, com uma votação de 192.513 eleitores contra 178.249 votos de seu 

adversário, o que representou uma diferença de apenas 4% dos votos, como pode 

ser notado na tabela abaixo. 

 

Tabela 5– Resultado do segundo turno das eleições de 2004 

Candidatos a 
prefeito 

Candidatos a 
vice-prefeito 

Número Coligação Votação Percentual 

Carlos 
Eduardo 

Alves 
(PSB) 

Micarla de 
Sousa 
(PP) 

40 Vitória do Povo 
(PSB, PP, PCdoB, PDT, PTB, 
PSC, PTN, PPS, PL, PMN, 

PSDC, PV, PRP) 

192.513 51,92% 

Luiz Almir 
(PSDB) 

Luiz Eduardo 
(PMDB) 

45 Unidade Popular 
(PSDB, PMDB) 

178.249 48,07% 

Fonte: https://eleicoesepolitica.net/candidatos-a-prefeito-2004/natal-rn 

 

 Depois da eleição, algumas secretarias municipais foram divididas entre os 

partidos que apoiaram a vitória do prefeito. Porém, a distribuição de pastas feita por 

Carlos foi necessária para manter sua governabilidade tanto no Executivo como 

também no Legislativo, devido a grande quantidade de partidos que o ajudaram em 

sua reeleição. Entretanto, trouxe a tona o debate sobre a dicotomia política-

administração, pois ele teria de mediar os valores e interesses políticos de alguns 

secretários e partidos com o know-how dos secretários com saber especializado que 

ofereceriam suas competências sem grandes influências políticas. 

 Ademais, segundo Spinelli (2005) a governabilidade do prefeito ainda seria 

tentada logo no início de sua gestão, por conta de um episódio peculiar: Na eleição 

para a presidência da Câmara de Vereadores, o seu candidato seria derrotado por 

um candidato apoiado por sua vice-prefeita e pela filha de Vilma, a deputada 

estadual Márcia Maia. 

 Isso causou um constrangimento interno entre o prefeito, sua vice e até com a 

governadora. Logo, Carlos Eduardo – mostrando identidade própria e uma 

personalidade impositiva e calculista – “bateu de frente” com Micarla durante a 

montagem da composição do secretariado, “contrariando pretensões da vice-prefeita 

e indicando um correligionário do deputado federal Nélio Dias (PP) para o 

secretariado, contra a vontade da mesma” (SPINELLI, 2005, p. 14). 

Após esse episódio, Carlos Eduardo começou a solidificar os traçados de seu 

perfil político e a trajetória para a sua segunda gestão, tanto na parte administrativa 

                                                                                                                                                                                     
IBOPE. Pesquisa de opinião pública sobre assuntos políticos (OPP 927). Natal: out., 2004. Disponível 
em <www.ibope.com.br> acessado em 29/11/2004, às 15:21h. (apud SPINELLI, 2005) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Eduardo_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Eduardo_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Eduardo_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micarla_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micarla_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Progressista_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Social_Democracia_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro


86 
 

quanto para manter as bases e o funcionamento das instituições, como também 

revisar o plano diretor do município de acordo com o Estatuto da Cidade. 

Atuando em um perfil parecido de sua antecessora, Carlos Eduardo 

concentra-se em buscar janelas de oportunidades e desviando-se dos percalços da 

opinião pública e das pressões conflitantes da política, abrindo vários os debates 

inerentes para fomentar as ações em prol da cidade, com o respaldo da ajuda da 

participação popular e de sua equipe técnica, como mostrarei adiante. 

 

[Carlos Eduardo] tem uma gestão muito mais técnica, de escolha de quadro 
mais técnico; Vilma é indicação mais política, embora ela procurava sempre 
encontrar um político com um conhecimento técnico. (Carlos da Hora, em 
entrevista concedida no dia 07 de março de 2018). 

 

No planejamento urbano municipal, com mais ênfase em sua segunda gestão, 

Carlos impôs um ritmo de defesa ao plano diretor e participação popular, 

aproveitando as oportunidades que o Estatuto da Cidade lhe ofereceu em trabalhar 

em prol de uma cidade mais democrática, saudável e participativa. 

Por fim, o prefeito, ao decorrer de suas gestões, foi moldando o seu perfil e 

colocando em prática os seus ideais e as suas articulações. Paulatinamente, Carlos 

foi aproveitando as oportunidades que surgiam, mostrando que poderia desbravar o 

seu caminho, através de mescla de gestão que unia o técnico e o pragmático, a 

participação popular e as decisões unilaterais. 

 

5.1.2 Gestão, Administração e Política Urbana: A SEMURB e o seu quadro técnico 

 

No início de sua gestão, Carlos Eduardo manteve o secretariado de Vilma, 

modificando-o apenas após a posse dela como governadora, no dia 1º de janeiro de 

2003. Segundo Scherlis (2009), existem quatro tipos de perfis que geralmente são 

escolhidos pelos gestores para ocupar cargos comissionados de alto escalão em 

suas gestões, são eles: Filiação partidária, expertise, afinidade ideológica e 

proximidade pessoal117. O prefeito de Natal, em sua primeira troca de secretários, 

                                                           
117

Não é mérito deste trabalho adentrar em detalhes sobre as escolhas e os perfis de todo o 

secretariado do governo de Carlos Eduardo, além disso nem citarei as condições, atribuições e 
articulações das secretarias, em suas totalidades. Não obstante, é totalmente necessário 
compreender suas causas e consequências e como isso aconteceu no planejamento urbano da 
capital. O foco é mostrar a capacidade e a forma de como a administração se organiza e de como o 
secretário negocia, toma decisões e dá andamento ao ciclo das políticas competentes que são 
demandadas em sua pasta. 
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escolheu uma equipe de trabalho bastante apolítica e formada, em sua maioria, por 

técnicos.  

Com efeito, no Planejamento Urbano, Carlos Eduardo indicou, ainda em 

2003, a arquiteta e urbanista Ana Miriam Machado da Silva Freitas para ser a 

Secretária da SEMURB. E mesmo após as eleições de 2004, fez uma pequena 

reforma administrativa, o prefeito a manteve como mandatária da pasta, como o 

objetivo de que os prosseguimentos da revisão do plano diretor e de outras 

demandas ocorressem sem nenhuma quebra de sequência metodológica ou 

interferência antagônica. 

“Geralmente, são os administradores nomeados que lidam com os problemas 

do dia-a-dia, tomando todas as pequenas decisões que contribuem para as 

atividades do governo” (CHASE; REVEAL, 1983, p. 13-16). Logo, a secretária da 

SEMURB, junto a sua equipe técnica, teria a missão de organizar o próximo Plano 

Diretor da Cidade e, para isso, tinha plena confiança do Prefeito para tomar qualquer 

decisão quanto o assunto, como mostra o relato do servidor da SEMURB, o 

arquiteto Daniel Nicolau118: 

 

[...] para a SEMURB, do que eu tenho conhecimento, ele [o prefeito] sempre 
escolheu um perfil muito técnico. Não lembro naquela época se ele teve 
alguma interferência maior, sempre que participei, ele sempre endossou 
muito o que Ana Miriam defendia. (Daniel Nicolau, em trechos de entrevista 
concedida em 22 nov. de 2017). 

 

Diferentemente de alguns secretários anteriores da SEMURB, a atual 

secretária aspirava aos ideais do MNRU e, além disso, 

 

[...] sempre endossou demais o que a equipe técnica [...] ela defendia com 
unhas e dentes o que a gente produzia. [...] Ela [Ana Miriam] era sempre 
aquela pessoa assim: “A equipe técnica vota por isso? Vota, então é o que 
vai ser feito!”. E foi o que foi feito até o final. (Daniel Nicolau, em trechos de 
entrevista concedida em 22 nov. de 2017). 

 

Atento ao Estatuto da Cidade, preocupado com as questões ambientais e 

com a revisão obrigatória do Plano Diretor que estava por acontecer, a preocupação 

do prefeito estava aliada ao seu plano de governo, segundo ele: 

                                                           
118

 Em entrevista concedida ao autor. As informações pessoais e técnicas aqui colocadas são 
resultados da pesquisa realizada através de entrevistas com gestores, técnicos, materiais 
jornalísticos e trabalhos acadêmicos relacionados ao assunto podendo não corresponder à 
integralidade das ações realizadas naquele momento. 
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“Desde que assumi os destinos de Natal, trazia em mim uma aguda 
preocupação com a legislação ambiental e urbanística da cidade, por 
entender que é ferramenta fundamental para garantir nosso crescimento 
sustentável, embasado nos parâmetros preconizados pela ONU para uma 
cidade efetivamente saudável”.

119
 (NATAL, 2006?). 

 

O perfil técnico da secretária da SEMURB e de toda a sua equipe de trabalho 

seria necessário em um momento que Natal precisava reestruturar seus espaços de 

debates participativos, além de aprimorar os fundamentos do principal instrumento 

de gestão urbana e de debater o seu desenvolvimento de acordo com os aspectos 

ambientais e sustentáveis. Colocando em prática a vontade do prefeito, que desde o 

início de sua gestão afirmava que para ter um planejamento urbano eficiente, 

utilizou-se de “critérios de planejamento ambiental e urbanístico para Natal 

amparado em duas vertentes, a participação popular e o embasamento técnico” 

(NATAL, 2007, p. 162). 

Internamente, a SEMURB passou por um processo de atualização e 

informatização dos seus recursos humanos e materiais. Uma central de atendimento 

ao público começou a atuar.  

Em 2004, foi realizado um concurso público120 para formar equipes 

multidisciplinares para a secretaria, como: Biólogos, geólogos, geógrafos, 

estatísticos, arquitetos, engenheiros civis, de segurança, florestais e agrônomos, 

historiadores e outros, para cuidarem do patrimônio da cidade. 

 

                                                           
119

 Carlos Eduardo em artigo publicado pelo site da SEMURB, que foi intitulado como: O Novo Plano 
Diretor. Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/secom/paginas/ctd-52.html>. Acesso em: 13 jan. 
2018. Natal: SEMURB, [2006?]. 
120

 Conforme o Edital n° 9/04, que homologou o concurso, publicado no Diário Oficial do Município de 
1° de julho de 2004. 
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Figura 13 – Relatório do Concurso Público da SEMURB realizado em 11/04/04 

devidamente homologado através do Edital n° 09/2004 

 

Fonte: Arquivo SEMURB (5/3/2007), adaptado pelo autor. Com a generosa contribuição do Sr. Carlos 
da Hora. 
Observação: Em 2004 e 2005 foram nomeados 40 e 39 servidores, respectivamente, perfazendo um 
total de 79, tendo em vista a exoneração de um Servidor em 2006, e outro em 2007. 
* Não houve aprovação. 
**Só um candidato foi aprovado, tomou posse, e por ter sido aprovado em outro concurso pediu 
exoneração. 

 

No relato feito por Florésia Pessoa, servidora desde o IPLANAT, a vinda de 

novos servidores para a SEMURB trouxe um perfil de técnico diferente para a 

secretaria e que era extremamente necessário para o momento em que a gestão 

municipal estava passando: 

 

Eles tinham acabado de entrar. Então era uma turma jovem, disposta e 
capaz. Gente capacitada e que vinha com um nível muito bom de 
conhecimento. E isso ajudou muito, porque essa equipe praticamente [...] a 
equipe que se montou do plano era com eles. Então, a gente teve um 
suporte. (Florésia Pessoa, em trechos de entrevista concedida em 18 set. 
de 2017). 

 

Vagas do Concurso

LEI 5.571/04 LEI 5.434/02 VACÂNCIA LEI 5.571/04 LEI 5.434/02 LEI 4.108/92 LEI 5.571/04 LEI 5.434/02 LEI 4.108/92

Aux. Fisc. Ambiental 16 16

Aux. Fisc. Urbanístico 16 16

Cont. de Meio Ambiente 6 6

Técnico Agrícola 2 2

Construção Civil 2 1 2 1

Biólogo 2 2

T.N.S. Planejamento* 2 2

Eng. Agrônomo 2 2

Eng. Florestal 2 2

Eng. Sanitarista 1 1

Geografia 2 2

Geologia** 2 1

História 1 1

Tecnologia do Meio Ambiente 2 2

Técnico Fical Ambiental 4 3 1

Técnico Fiscal Urbanístico 4 4

Arquiteto 6 6

Engenheiro Civil 8 8

Contador 2 1 2 2

TOTAL 28 40 17 23 39 15 3 2 2

TOTAL GERAL

Cargo Quantidade de vagas criadas Vagas Ocupadas Vagas de Vacância

85 77 8
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“As metas da secretaria eram, com a realização desse processo seletivo, 

ampliar seu quadro técnico de profissionais e enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo na esfera do planejamento urbano sustentável” (NATAL, 2010, p. 

10). 

 

Figura 14 – Quadro de Pessoal da SEMURB ao longo da gestão de Carlos Eduardo 

Alves (2002-2008) 

 

Fonte: Arquivo SEMURB, adaptado pelo autor. Com a generosa contribuição do Sr. Carlos da Hora. 
*Referente ao relatório do ano de 2006, onde se lê 51 cargos, leia-se 53. A alteração se deu em 
virtude de naquele momento 02 cargos se encontravam vagos. USAG, 04 de novembro de 2008. 

 

Carlos Eduardo preparava a máquina pública não somente para a revisão do 

plano diretor, mas também para o futuro, para que ela sempre fosse protagonista e 

tivesse uma atuação essencial no planejamento urbano da cidade que se 

encontrava em pleno desenvolvimento. Porém, há controvérsia para essa hipótese, 

pois segundo Kalazans (Ex-secretário de Micarla, em 2009, e que deu continuidade 

aos trabalhos da SEMURB após a saída de Carlos Eduardo), o prefeito não atingiu o 

objetivo de operacionalizar a máquina pública de acordo com as necessidades da 

cidade. Para o ex-secretário, Carlos Eduardo teve a 

 

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Funcionários efetivos 123 126 164 162 163

Funcionários efetivos exonerados 2 4

Servidores recém contratados via concurso público 40 39 1 84

Funcionários efetivos exonerados via concurso público 2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 122 123 163 165 164 163 241

CARGOS COMISSIONADOS 28 37 37 53 51* 53 58

Observações

Dos 28 

cargos 

comissionado

s 06 são 

servdores do 

quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 37 

cargos 

comissiona

dos 08 são 

servdores 

do quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 37 

cargos 

comissiona

dos 08 são 

servdores 

do quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 53 

cargos 

comissiona

dos 13 são 

servdores 

do quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 51 

cargos 

comissionad

os 13 são 

servdores do 

quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 53 

cargos 

comissionad

os 13 são 

servdores do 

quadro 

funcional da 

SEMURB

Dos 58 

cargos 

comissionado

s 13 são 

servdores do 

quadro 

funcional da 

SEMURB

ESTAGIÁRIOS 58 58 81 81 97 90 95

Funcionários à disposição da SEMURB 7 7 8 7 7 4 4

TOTAL 215 225 289 293 319 310 398
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[...] importância de ter “startado” algumas coisas [...], porém, nunca deu uma 
atenção especial à SEMURB. Então, não adianta você ter um instrumento, 
porque o plano diretor é um instrumento legal, mas se você não tiver as 
condições operacionais para operá-lo, para implementá-lo e aí não vai 
acontecer. Então, acho que não foi dada a atenção especial a SEMURB, 
com exceção do concurso que teve que incrementou alguns poucos 
servidores, na área, sobretudo, de fiscalização. Isso aí houve e foi uma 
coisa positiva. (Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista concedida em 
22 fev. de 2018). 

 

Todavia, a gestão de Carlos Eduardo tentou, de fato, operacionalizar a 

SEMURB focando em três eixos principais: Revitalização interna, a revisão da 

legislação pertinente e o desenvolvimento de projetos físicos. 

 

Até o início de junho de 2005, a SEMURB era composta por quatro 
departamentos: o DPUA – Departamento de Planejamento Urbanístico e 
Ambiental; o DCA, Departamento de Controle e Impacto Ambiental; o DCU, 
Departamento de Controle Urbanístico e o DAF, Departamento 
Administrativo Financeiro. Tais departamentos, por sua vez, estavam 
subdivididos em 15 setores Com a aprovação da Lei Complementar n° 061, 
de 02 de junho de 2005, que reformulou a estrutura administrativa 
municipal, a SEMURB manteve suas competências, adquiriu autonomia 
orçamentária e oficializou a denominação Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo. Sua composição interna foi reorganizada e deu 
origem a um novo departamento, o DIPE – Departamento de Informação, 
Pesquisa e Estatística, e a outros setores e serviços que foram 
dinamizados, a exemplo da implantação da Central de Atendimento ao 
público. (NATAL, 2010, p. 10)

121
. 

 

Um ano após as eleições de 2004, o Decreto nº. 7.813, de 15 de dezembro de 

2005122 aprovou o Regimento Interno da Secretaria e consolidou sua estrutura 

jurídica. 

Posteriormente, com o Decreto nº 8.189, de 20 de junho de 2007, Carlos 

Eduardo fez outra modificação administrativa, ao dispor acerca das competências, 

da estrutura básica e do Quadro de Lotação de Cargos Comissionados da 

SEMURB. 

 

O Decreto nº 8.189 de 20 de junho de 2007 veio trazer uma reestruturação 
da Secretaria, com inclusões importantes no seu organograma, como o 
Departamento de Geoinformação e o Setor de sistemas de Geoinformação 
(antes pertencentes à SEMPLA), no sentido de trazer para a SEMURB as 
atribuições ligadas à gestão do Sistema de Geoinformações do Município. 
Mais tarde, com a vigência do Decreto 8.465 de 25 de junho de 2008, a 
secretaria passa a incluir o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte em sua 
estruturação organizacional. (NATAL, 2010, p. 11). 

 

                                                           
121

 Publicada no Diário Oficial do Município, de 13 de junho de 2005, página 3, art. 11. 
122

Publicado no Diário Oficial do Município, de 22 de dezembro de 2005. 
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Presumia-se, então, que a articulação e gerência feita pela secretária e pelos 

técnicos na SEMURB, com apoio do prefeito, implicariam não só no processo de 

reestruturação da SEMURB ou na revisão do Plano Diretor de 2007, mas também 

influenciou em um fator determinante para Carlos Eduardo: Na sua trajetória política. 

Pois, os “entrepreneurs” envolvidos durante o processo de revisão do Plano Diretor 

representam uma grande parcela da sociedade natalense e isso serviria de análise 

de como o prefeito colocava em prática os seus ideais e o seu perfil como gestor, 

administrador da máquina pública e como político. 

 

O Plano Diretor é uma coisa que mexe com muitos interesses, 
principalmente os interesses da construção civil [...] E com os 
ambientalistas. E é uma bandeira política que é também muito interessante 
para quem está na frente. Então, chama muita atenção [...] qualquer 
reuniãozinha que a gente faz dá 200/300 pessoas. [...] Isso tem 
repercussão, é interessante para o gestor. Então, normalmente há um 
grande envolvimento. (Florésia Pessoa, em trechos de entrevista concedida 
em 18 set. de 2017). 

 

Com esta perspectiva administrativa e de gestão, o processo de revisão do 

plano diretor de 2007 e também de sua implementação foi posta em prática e 

prosseguiu durante toda a segunda gestão de Carlos Eduardo, como será visto a 

seguir. 

 

5.1.3 As relações políticas e o planejamento: A construção e o processo de revisão 

do novo Plano Diretor de Natal 

 

Seguindo as orientações do Estatuto da Cidade, de que o Plano Diretor deve 

ser construído e revisado, periodicamente, de forma participativa e descentralizada a 

cada 10 anos (Art. 52, inciso VI), o Plano Diretor de Natal, aprovado na Câmara 

Municipal em maio, e depois das votações das emendas, foi promulgado no Diário 

Oficial em junho de 2007. 

Ele foi marcado por um intenso debate público, demandando três anos até a 

sua aprovação. Começou a ser discutido em paralelo com as eleições de 2004, mais 

precisamente entre julho e agosto do referido ano, tendo sua fase inicial indo até 

julho de 2005. Nesse período foram realizadas apresentações, discussões e 

seminários em vários bairros e também dentro de grupos temáticos. 
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Os trabalhos com os diversos segmentos da sociedade foi implementado pela 

SEMURB. Internamente, a secretaria se preparava para lidar com todo o processo 

de revisão. A secretária da pasta, Ana Miriam, indicou como coordenadores da 

revisão a arquiteta e urbanista Florésia Pessoa e o engenheiro José Edilson 

Bezerra123, ambos servidores municipais. Os outros técnicos da secretaria se 

empenhavam na revisão: Os recém-chegados, aprovados do concurso de 2004, 

atuavam com muita “vontade de inovar e mostrar serviço”; e os servidores mais 

antigos na administração fazendo apenas com que a revisão acontecesse, 

colocando em prática as novas diretrizes contidas no Estatuto da Cidade. 

As relações entre a secretária da SEMURB e as gerações de técnicos foram 

complementares e auxiliaram no processo de construção da revisão do plano diretor. 

Entretanto, essa relação implicava, às vezes, em discussões e pequenos conflitos 

de ideias, que tentavam entrarem consensos. Tudo isso podemos observar nos 

discursos dos técnicos da secretaria: 

 

[A secretária] não concordou com muita coisa de algumas 
discussões, [...] mas defendia a visão técnica. Claro, que como todo técnico, 
tem a visão dela também, ela não tinha uma visão leiga, ela tinha também 
uma visão de uma urbanista, mas como os conhecimentos são 
complementarem, eu também tive de ceder em alguns momentos, Florésia 
também teve. Enfim, faz parte do processo participativo. (Daniel Nicolau, em 
trechos de entrevista concedida em 22 nov. de 2017). 

Eu acho que não teve muitos embates entre essa turma que entrou, 
até porque eles vinham ajudar muito a gente. A mim, eles foram 
fundamentais na revisão do plano. (Florésia Pessoa, em trechos de 
entrevista concedida em 18 set. de 2017). 

 

Segundo Graham (1994, p. 23), os conflitos de saber especializado dentro de 

uma secretaria acoplada a alguns privilégios burocráticos podem criar instabilidades 

no perfil governamental, além de poderem aquecer o antagonismo entre 

competência e responsabilidade. No entanto, essas divergências e tensões, além de 

necessárias, são pré-requisitos para compreender as dinâmicas da administração 

pública em seu âmbito interno com o objetivo de se evitar externar fatores ou 

opiniões contrárias da administração, por seus servidores, que possam prejudicar a 

atuação da gestão em benefício do interesse público. 

Com efeito, antes que o processo de revisão ocorresse, a secretaria precisou 

integrar eficientemente a equipe de planejamento e, para isso, foram realizados 

                                                           
123

 Engenheiro e servidor técnico da SEMURB. Na década de 80 ele foi o segundo Diretor-Presidente 
do IPLANAT. 
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trabalhos de formação interna junto à equipe técnica da secretaria municipal e, 

posteriormente, com a presença de representantes da sociedade civil organizada. 

Essas formações ajudaram na participação da população, onde os debates da 

revisão deveriam compor 4 grupos temáticos: participação e gestão; política 

fundiária e habitacional; infraestrutura, equipamentos e serviços; meio ambiente e 

paisagem urbana. 

 

A participação a gente foi fazendo. A gente fazia as discussões 
técnicas com as oficinas com a comunidade [...] (Floresia Pessoa, em 
trechos de entrevista concedida em 18 set. de 2017). 

[...] la iniciativa de la revisión contribuyó a la instalación de un nuevo 
espacio de debates públicos, con amplia participación ciudadana sobre el 
desarrollo físico–territorial y socio ambiental del municipio y los fundamentos 
de su principal instrumento de gestión urbana, sólo comparable a lo que se 
había desarrollado en la primera mitad de la década de 1990. (ATAÍDE, 
2013, p. 453). 

 

As temáticas dos 4 grupos de trabalhos metodológicos foram discutidas com 

maior profundidade entre setembro e janeiro de 2005 a partir da união dos técnicos 

da administração municipal e da sociedade civil organizada, bem na época em que o 

prefeito Carlos Eduardo estava em campanha eleitoral e, posteriormente, tomava 

posse para seu segundo mandato. Durante esse período foram desenvolvidas em 

torno de 12 reuniões e 7 oficinas junto à população de Natal. Seguindo esse ritmo de 

trabalho, pode-se afirmar que a revisão do plano diretor foi elaborada pelos técnicos, 

porém tem uma marca importante da população, que celebrou 

 

um diálogo, entre Poder Executivo e Cidadãos, que aconteceu de forma 
permanente desde meados de 2004, quando se iniciou o processo de 
revisão do Plano Diretor-1994. (NATAL, 2007, p. 47). 

 

A partir de julho de 2005 até o mês de dezembro do referido ano, como 

mostra o Quadro 4, a administração municipal realizou dois seminários e uma 

reunião para explicar assuntos relativos à revisão do Plano Diretor para a população. 
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Quadro 4 – Eventos promovidos pela prefeitura do Natal 

Evento Mês de realização Tipo 

Seminário sobre 

Instrumentos de 

Planejamento e Gestão do 

Plano Diretor de Natal 

Julho de 2005 Palestras proferidas por 

técnicos 

Seminários de Sensibilização Setembro de 2005 Palestras nas 4 Regiões 

Administrativas de Natal 

Primeira versão do texto de 

revisão do Plano Diretor de 

2007 

Outubro de 2005 Apresentações, explicações e 

acerca do Plano Diretor 

Fonte: Arquivo SEMURB e DUARTE, 2010, p. 378. 

 

O que foi discutido durante o ano de 2005, transformou-se em relatórios que 

foram discutidos na Conferência do Plano Diretor, realizada em dezembro de 2005 e 

fevereiro de 2006. Esse momento contou com a presença de 140 delegados que 

eram representantes dos segmentos interessados na discussão (Executivo 

Municipal, empresários, ONGs etc.). 

Os trabalhos e as reuniões da Conferência foram apoiados pelo prefeito 

Carlos Eduardo. Segundo um dos técnicos da SEMURB, 

 

[Carlos Eduardo] foi muito presente nas discussões, inclusive, nas últimas 
conferências [...] algumas ele presidia pessoalmente. Várias discussões ele 
presidia pessoalmente. Ele sempre gostou de estar no meio das 
discussões. [...] Ele sempre apoiou 100% as decisões técnicas da 
SEMURB. (Daniel Nicolau, em trechos de entrevista concedida em 22 nov. 
de 2017). 

 

Carlos Eduardo buscava acompanhar de perto todo o processo de revisão do 

plano diretor de 2007. O Chefe do Executivo buscou aprender com o momento, 

valorizou o trabalho de seus técnicos e fortaleceu o seu perfil de gestor ávido por 

oportunidades que entrega as responsabilidades das decisões nas mãos da 

sociedade, como mostra o seu discurso124: 

 

“Esta árdua busca do controle urbano, em que se deseja compatibilizar 
capacidade de infraestrutura e qualidade de meio ambiente com os 
interesses econômicos e empresariais, é responsabilidade de todos nós. 
Daí a grande importância de uma verdadeira participação popular nesta 

                                                           
124

 Carlos Eduardo em artigo intitulado: O Novo Plano Diretor. [2006?]. Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/secom/paginas/ctd-52.html>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
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questão. Assim, temos todos, hoje e amanhã, o compromisso de garantir a 
continuidade do bom uso da paisagem da cidade às futuras gerações”. 
(NATAL, 2006?). 

 

Figura 15 – Prefeito discursa na Conferência de Revisão do Plano Diretor de 2007 

 

Fonte: Arquivo SEMURB. Na foto estão presentes, da esquerda para a direita, a procuradora do 
município, Marise Duarte; a arquiteta e consultora, Raquel Rolnik; a secretária da SEMURB, Ana 

Miriam; o diretor do IDEMA, Fábio Gois e a coordenadora do PD 2007, Florésia Pessoa. 

 

Após o encerramento da Conferência, o CONPLAM realizou uma reunião 

extraordinária125, no dia 27 de fevereiro de 2006, para acompanhar uma 

apresentação acerca dos resultados da Conferência do Plano Diretor feita pela 

equipe técnica da SEMURB. 

Em abril de 2006, o produto gerado após debates na Conferência foi 

encaminhado ao Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (CONPLAM), 

cujas discussões tiveram amplo controle e fiscalização por parte da SEMURB, da 

Procuradoria Geral do Município (PGM) e por delegados da Conferência do Plano 

Diretor126. 

Os conselheiros do CONPLAM – que mantinha ainda a mesma composição127 

da época do Plano Diretor de 1994 – discutiram as propostas por 6 meses, como 

                                                           
125

 Reunião Extraordinária n° 120°. 
126

 Segundo Duarte (2010, p. 380) o CONPLAM faria um pré-julgamento da proposta, o que 
prejudicaria a análise futura. Além de ficar clara a prévia disposição para proceder alterações ao texto 
aprovado na Conferência. 
127

 Conforme seu Regimento Interno, presente no Decreto nº 3.075, de 19 de abril de 1985. Alterada, 
em partes, pela Lei Orgânica do Município. 
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mostra o quadro abaixo, divididos em 7 reuniões extraordinárias e em 2 reuniões 

ordinárias que trataram especificamente sobre o plano diretor participativo, além de 

reuniões para tratar de assuntos diversos competentes ao conselho. 

 

Quadro 5 – Reuniões do CONPLAM sobre o Plano Diretor Participativo 

Reunião Data Assunto 

 
Reunião 157º Ordinária 

 

 
25 de julho de 2006 

 
Discussão sobre a Posposta 
do Plano Diretor Participativo. 

 
 

Reunião 159ª Ordinária 
 

 
 

26 de setembro de 2006 

 
Conclusão e Aprovação do 

Plano Diretor Participativo da 
Cidade do Natal. 

 
 
 

Reunião 124ª Extraordinária 
 

 
 
 

23 de maio de 2006 

 
Aprovação da proposta de 

metodologia e calendário de 
reuniões a ser apresentado 
pelo grupo de trabalho de 
análise da Revisão Plano 

Diretor Participativo de Natal 

 
Reunião 126ª até a 131ª 

Extraordinárias. 
 

 
De 08 de agosto até outubro 

de 2006 

 
Discussão e Aprovação do 

Plano Diretor Participativo da 
Cidade do Natal 

Fonte: Arquivo SEMPLA, 2006. 

 

O texto elaborado pelo CONPLAM foi encaminhado à Câmara Municipal de 

Natal no final de 2006, após passar por verificação na Procuradoria Geral do 

Município. 

A fase de revisão do plano diretor no Legislativo Municipal foi conturbada. No 

início, foram observadas “desatenções no cumprimento dos princípios da 

publicidade e da participação popular” (DUARTE, 2010, p.384) por parte dos 

legisladores, ao marcar a votação do projeto de lei do plano diretor sem divulgar o 

conteúdo das emendas modificativas que foram aprovadas na “Casa do Povo”. 

A Câmara Municipal de Natal votou no dia 29 de março de 2007, em primeira 

discussão, o projeto de lei com a apreciação do texto original encaminhado pela 

administração municipal. A polêmica aconteceu no mês seguinte, quando os 

vereadores pretendiam votar, sem consulta pública, a apreciação das emendas. 

 

[...] sabe-se que algumas entidades já estão usando de seu lobby para 
tentar flexibilizar alguns pontos do projeto original que limitam o uso de 
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áreas como Zona Norte de Natal, Ponta Negra, Capim Macio e San Vale. 
(DIÁRIO DE NATAL, 2007)

128
. 

 
Segundo Duarte (2010), o Ministério Público, em “plena defesa da ordem 

jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade”, encaminhou representação129 

à Câmara Municipal recomendando publicidade da Casa perante o relativo assunto, 

a partir de ações judiciais por parte do município. Além do “parquet”, outros setores 

(da administração pública e sociedade civil) também pressionaram para que fossem 

realizadas audiências públicas para minuciar detalhes acerca de cada emenda 

relativa ao plano que poderia ser modificada. 

 

Figura 16 – MPRN recomenda publicidade à CMN 

 
Fonte: O Jornal de Hoje, 20 de abril de 2007. 

 

Uma vez que se sentiu pressionada, em audiência no dia 24 de abril de 2007, 

a Câmara Municipal marcou duas datas130 com o objetivo de promover mais debates 

acerca do tema. Entretanto, os debates promovidos pela Casa “contaram com a 

presença de um número bastante restrito de vereadores; embora tivessem a 

participação de vários setores sociais e das instituições” (DUARTE, 2010, p. 385). 

                                                           
128

 Reportagem denominada “Câmara vota projeto original do Plano Diretor”, publicada no Diário de 
Natal, edição do dia 29 de março de 2007.  
129

 Representação n°001/07 do MPRN. 
130

 Dias 26 de abril e 7 de maio de 2007. 
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Ao todo, os vereadores apresentaram aproximadamente 30 emendas com 

temas que variavam entre a relação às formas de crescimento urbano, proteção 

social e preservação dos recursos naturais estratégicos da cidade do Natal. 

Após discussões acaloradas, as emendas foram votadas e, posteriormente, 

enviadas ao prefeito Carlos Eduardo Alves, que em defesa das propostas 

elaboradas pela sociedade civil e pelos técnicos da administração municipal, 

vetou131 emendas polêmicas, que tratavam acerca do adensamento da Zona Norte, 

Outorga Onerosa e licenças para construção em Natal132. 

A Lei Complementar nº 82, de 21 de junho de 2007, aprovada pela Câmara 

Municipal de Natal, foi sancionada pelo prefeito Carlos Eduardo e publicada no 

Diário Oficial do Município no dia 23 de junho de 2007. 

Entretanto, após a sanção da lei, alguns vereadores da Câmara Municipal 

ameaçavam derrubar os vetos do prefeito. A pressão política era tanta, que o 

prefeito buscou esclarecer, em um evento aberto para a imprensa e várias 

entidades, as consequências da derrubada dos vetos133. 

Ele utilizou um manifesto e um convite à sociedade para que a proposta 

original, construída através de participação social, fosse considerada pelo legislativo. 

Carlos Eduardo chegou a afirmar (como afirma a reportagem presente na figura 17) 

que “a preocupação com as emendas dos vereadores não é da prefeitura, e sim, da 

população da cidade”; e que era “preciso que a cidade fale [...] que se manifeste 

para que a gente consiga mantê-los [os vetos]”. 

 

                                                           
131

 Veto publicado no Diário Oficial do Município no dia 23 de Junho. Junto à Lei Complementar 
082/2007. 
132

 O assunto será retratado com mais detalhes neste trabalho, no subcapítulo intitulado de: “A 
corrupção está realmente impregnada na gestão e na administração? As trincheiras entre a política e 
o planejamento urbano”. 
133

 Além do prefeito, o Ministério Público do RN também provocou debates e ações acerca dos 
problemas que a derrubada dos vetos poderiam causar para a cidade. 
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Figura 17 – Prefeito faz apelo para a CMN manter os vetos 

 

Fonte: O Jornal de Hoje, 2 de Julho de 2007. 
 

No entanto, mesmo com a pressão da sociedade e por parte do prefeito e de 

outras instituições134, os vereadores derrubaram os vetos e publicaram a Lei 

Promulgada n° 249/07. Isso desencadeou vários conflitos institucionais entre o 

Legislativo e o Executivo municipal, além de demandar ações judiciais por parte do 

Município e do MPRN135. 

Logo, por “força das decisões judiciais proferidas nas ações citadas, as 

normas resultantes das referidas alterações pela Câmara Municipal não vieram a 

surtir efeitos” (DUARTE, 2010, p. 404); mantendo a Lei Complementar n°082 sem as 

ações modificativas da Lei Promulgada n° 249/07, mantendo as decisões tomadas 

durante o processo participativo do Plano Diretor. E, além disso, a derrubada dos 

vetos levantou indícios de corrupção de vereadores da Câmara Municipal, o que 

acabou resultando na deflagração da chamada Operação Impacto136, onde 13 

vereadores foram acusados de negociar seus votos em troca de suborno de 

empresários. 

                                                           
134

  MPRN, OAB-RN e representantes da sociedade civil (articulados, principalmente pelo Fórum 
Natal Cidade Sustentável, que foi instalado no ano de 2007, durante o processo de revisão do Plano 
Diretor). 
135

 Respectivamente, Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo n°. 2007.006004-5) interposta 
perante o Tribunal de Justiça do RN e a Ação Civil Pública (Processo nº. 001.07216313-6) 
136

 O assunto será retratado com mais detalhes neste trabalho, no subcapítulo intitulado de: “A 
corrupção está realmente impregnada na gestão e na administração? As trincheiras entre a política e 
o planejamento urbano”. 

 



101 
 

 Com efeito, o Plano Diretor de 2007 ficou composto por 121 artigos, sendo 

que o Artigo 11 – Zona Adensável: parágrafo 3 e 4 foram vetados; Artigo 62 – 

Outorga Onerosa: parágrafo 2 foi vetado; Artigo 112 – Prazo de transição e de 

entrada dos processos na STTU: vetado todo o artigo. Alguns outros itens 

importantes também foram revistos e adotados no texto da Lei Complementar 

082/07, como: Os ajustes dos Instrumentos Urbanísticos conforme o Estatuto da 

Cidade, a criação da Mancha de Interesse Social e a delimitação de AEIS; a 

alteração da Zona de Adensamento de acordo com a capacidade de suporte da 

infraestrutura da localidade; a instituição da compensação ambiental e do sistema de 

Áreas Verdes; e também a reformulação do Sistema de Planejamento e Gestão 

Urbana, criando o CONCIDADE (regulamentado pela Lei nº 6.013/09, ampliando a 

participação popular nas tomadas de decisões perante o planejamento urbano 

municipal). 

 Não obstante, mesmo com tantas novidades o Plano Diretor ainda necessita 

de alterações contundentes, que amarrem o gestor na obrigatoriedade de 

implementar aquilo que está escrito na lei. Para a coordenadora do Plano Diretor de 

2007, alguns pontos ainda precisam ser observados, como a 

 

[...] a estrutura de gestão, que para mim é um ponto que [...] a gente tem 
que ajeitar. Nada funciona, nada vai ser implementado. E talvez esse 
negócio de ser fraco na implementação é porque a gente não tem estrutura 
de gestão. (Floresia Pessoa, em trechos de entrevista concedida em 18 set. 
de 2017). 

 

 E, realmente, após a promulgação do Plano Diretor, houve uma diminuição de 

ritmo de gestão, quando o assunto é a implementação do planejamento urbano. 

Carlos Eduardo não conseguiu manter a mesma frequência de trabalho que realizou 

durante a fase de elaboração do instrumento urbanístico. O prefeito não 

implementou ou regulamentou nenhuma legislação ou instrumento referente ao 

Plano Diretor de 2007. O trabalho de implementação ou de regulamentação da Lei 

Complementar n° 82/07 ficaria por conta da sucessora de Carlos Eduardo, sua ex-

vice-prefeita e então deputada estadual, Micarla de Sousa, que assumiria o 

executivo municipal em 2009137. 

 Por fim, Carlos Eduardo consegue, ao longo do seu período no executivo 

natalense, lidar com um processo conturbado de revisão do plano diretor. Ele se 

                                                           
137

 Mais a frente esta pesquisa tratará acerca da gestão de Micarla.  
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solidifica como prefeito e mostra qual o seu estilo de gestão; incorpora em seu 

governo o ideário dos novos planos diretores e; atuando como aliado do governo 

federal e estadual, encontra meios para se fortalecer como político. Assim como 

Vilma de Faria, utilizou-se da máxima de que “na vida de cidades, o pragmatismo 

não é simplesmente uma opção, mas uma necessidade” (BARBER, 2013, p. 174), 

realizou uma boa articulação e governança e colocou em prática os seus objetivos. 

Por outro lado, Carlos Eduardo não fez modificações fragmentadas no planejamento 

urbano, assim como sua antecessora realizou em suas gestões.  

 

5.1.4 A corrupção está realmente impregnada na gestão e na administração? As 

trincheiras entre a política e o planejamento urbano 

 

O Plano Diretor, além de ordenar o urbano, é um importante instrumento para 

a construção e o aprofundamento da cidadania e, sobretudo para a efetivação do 

Direito à Cidade. Tudo que perpassa sobre ele envolve variadas concepções de 

como utilizar-se da legalidade e da moralidade para intervir nos espaços urbanos da 

cidade.  

É complexo compreender todo o processo de tomadas de decisões e 

construção de agendas; recrutamento e capacitação de pessoal; elaboração de 

projetos, metodologias e debates; execução de ações; votações de projetos de lei e 

implementação que envolve a revisão de um plano diretor. O poder público, por meio 

de suas responsabilidades e competências negocia com variados grupos sociais, 

buscando consensos democráticos e “administração de situações de conflitos” 

(CARVALHO, 2001, p. 133) para a construção do planejamento urbano da cidade. 

Em um jogo de interesses políticos um lado ganha e outro lado perde, existem 

consensos, mas sempre deve existir uma proposta que saia mais vencedora do que 

a outra, isso faz parte do processo decisório democrático. (CARVALHO, 2001, p. 

133). 

A corrupção não está impregnada em toda a administração pública. Ela só 

estará presente nas instituições se houver algum tipo de abertura – ou uma atitude 

ímproba e amoral – por parte dos atores que compõem a política e a gestão. 

A busca pela melhor proposta ou a construção de consensos, que ocorre 

dentro da legalidade, não significa que possa acontecer dentro da moralidade. 

Alguns atores, que participam do processo democrático com objetivo de encontrar 
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espaços dentro e fora da legalidade, buscam todas as alternativas possíveis e 

impossíveis para que suas propostas sejam contempladas a qualquer custo. 

E, como citado brevemente no subcapítulo acima, ocorreu outro exemplo (ou 

mau exemplo) durante o processo de revisão do Plano Diretor de 2007, mais 

precisamente durante a fase legislativa, que impactou – literalmente – a relação da 

política e do planejamento urbano da cidade. Esse exemplo ficou conhecido com 

Operação Impacto, cujos fatos iniciaram quando o 

 

“[...] Plano Diretor de Natal, uma vez aprovado [pelo legislativo], foi enviado 
para a Prefeitura e passou pela avaliação da Procuradoria Geral do 
Município e reenviada para a Câmara Municipal de Natal com os vetos do 
prefeito. Em votação na Câmara, esses vetos foram rejeitados, 
desencadeando uma série de acontecimentos no âmbito da sociedade civil 
organizada, do Ministério Público, da OAB dentre outros. O Plano Diretor já 
entrou em vigor na data de sua publicação. A Câmara Municipal promulgou 
a Lei nº. 0249/2007 com as emendas vetadas, publicada no Diário Oficial do 
Município no dia 20 de julho”. (ENTRE BAIRROS, 2007). 

 

Na votação do dia 03 de julho de 2007, 14 vereadores votaram contra e 

derrubaram os vetos propostos pelo prefeito Carlos Eduardo. Sem justificativas e 

motivações plausíveis, a votação na Câmara Municipal de Natal não levou em 

consideração todo o processo de revisão do plano diretor, os interesses da 

sociedade e do Estatuto da Cidade. 

 

Quadro 6 – Votação na CMN das Emendas vetadas pelo prefeito 

Votação do dia 03/07/2007 

Contra os vetos do prefeito A favor dos vetos do prefeito 

Adenúbio Melo (PSB) 
Aluísio Machado (PSB) 
Aquino Neto (PV) 
Bispo Francisco (PSB) 
Carlos Santos (PL) 
Dickson Nasser (PSB) 
Emilson Medeiros (PPS) 
Enildo Alves (PSB) 
Geraldo Neto (PMDB) 
Júlio Protásio (PV) 
Luís Carlos (sem partido) 
Renato Dantas (PMN) 
Salatiel de Souza (sem partido) 
Sargento Siqueira (PV) 

Júnior Rodoviário (PT) 
Fernando Lucena (PT) 
Franklin Capistrano (PSB) 
Sid Fonseca (PR)* 
Osório Jácome (PSC) 
Hermano Morais (PMDB) 
Edivan Martins (PV)** 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da CMN, 2007 e do periódico ENTRE BAIRROS, 2007.*Não 
participou votação do dia 21/06 e substituiu o vereador Adão Eridan como seu suplente. **Mudou o 
voto a favor dos vetos. 
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As emendas vetadas pelo prefeito e que foram derrubadas pelos vereadores, 

como podem ser vistas na figura abaixo, prejudicavam a estrutura administrativa, de 

gestão e de planejamento urbano do Executivo Municipal e impactavam diretamente 

nos aspectos paisagísticos e ambientais da cidade.  

 

Figura 18 – As três Emendas modificativas e três Emendas vetadas pelo prefeito e 

derrubadas pelos vereadores no dia 3 de Julho de 2007 

 

Fonte: Jornal ENTRE BAIRROS, 2007. 

 

No final de junho de 2007, o fato concretizou-se, a partir de depoimento feito 

ao MPRN pela procuradora do município, após ter tido uma conversa com o 

suplente de vereador Sid Fonseca. 
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Em depoimento ao MPRN, a procuradora contou que no dia 27 de junho foi 
procurada por Sid Fonseca para tratar sobre a votação do Plano Diretor. Ele 
denunciou à procuradora que estava sendo pressionado por Adão Eridan 
para votar contra o veto do prefeito a três emendas do projeto de lei. Isso 
porque, segundo o relato, havia um esquema armado na Câmara para 
derrubar os vetos em troca de dinheiro. Sid contou a ela que Adão Eridan 
estava o pressionando porque já tinha acertado o voto e queria receber o 
dinheiro do acordo. Segundo o relato de Sid Fonseca, Adão Eridan disse 
que estava com pendências financeiras e precisava receber os R$ 15 mil 
acertados. (MINEIRO, 2008). 

 

Com algumas evidências, o MPRN junto à Delegacia de Defesa do Patrimônio 

Público “requereu ao Poder Judiciário, no dia 29 de junho, a interceptação de 

comunicações telefônicas de 16 dos 21 vereadores do município” (MINEIRO, 2008). 

Dias após a votação do dia 3 de julho, o Partido dos Trabalhadores, sabido de 

evidências, enviou requerimento para a Procuradoria Geral de Justiça pedindo que 

fosse impetrada ação judicial para anular a sessão da Câmara Municipal onde 

ocorreu a derrubada dos vetos ao projeto do Plano Diretor de Natal. 

 

“[...] o melhor remédio jurídico é uma Ação Civil Pública. Vamos ajuizar essa 
Ação tão logo seja publicado o Plano Diretor com a derrubada dos vetos do 
prefeito às emendas dos vereadores e vamos fazer isso confiando que a 
Justiça possa restabelecer o texto do Plano Diretor como foi discutido pela 
sociedade e como será melhor para Natal”. (José Augusto de Souza Peres 
Filho, Procurador Geral de Justiça, em entrevista concedida ao Jornal Entre 
Bairros, 2007). 

 

Com efeito, no dia 11 de Julho de 2007, com o apoio do Ministério Público do 

Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Civil, foi deflagrada a intitulada Operação 

Impacto com a culminação de 16 mandados de busca e apreensão. A Operação 

Impacto evidenciou a existência de um esquema de compra de votos envolvendo 

parlamentares (mostrados na figura 19) da Câmara Municipal de Natal e 

empresários do ramo imobiliário e da construção civil durante a votação do Plano 

Diretor de Natal em 2007. 

Cerca de um ano após o levantamento de evidências iniciais, no dia 23 de 

Julho de 2008, o MPRN apresentou a denúncia ao Juiz de Direito competente da 4ª 

Vara Criminal da Comarca de Natal. Nessa denúncia, foram propostos três tipos de 

crimes: Lavagem de Dinheiro (Lei n°. 9.613/98), Corrupção Ativa (artigo 333 do 



106 
 

Código Penal) e Corrupção Passiva (artigo 317 do Código Penal)138. Para o 

Ministério Público, esses denunciados 

 

„„formaram um grupo coeso que se articulou entre si durante todo o 
processo legislativo mencionado sob a promoção, organização e direção do 
denunciado Emilson Medeiros dos Santos, que, como Engenheiro Civil, em 
face das suas relações pessoais com empresários dos ramos da construção 
civil e imobiliário, funcionou como elo de ligação entre os edis e os 
empresários‟‟ (MINEIRO, 2008). 

 

Foram indiciados, em 2008, por prática do crime de corrupção passiva 13 

vereadores: Emilson Medeiros dos Santos, Dickson Ricardo Nasser dos Santos, 

Geraldo Ramos dos Santos Neto, Tirso Renato Dantas, Adão Eridan de Andrade, 

Adenúbio de Melo Gonzaga, Aluísio Machado Cunha, Antônio Carlos Jesus dos 

Santos, Júlio Henrique Nunes Protásio da Silva, Francisco Sales de Aquino Neto, 

Edson (Sargento) Siqueira de Lima, Salatiel Maciel de Souza, Edivan Martins 

Teixeira. Ademais, foram também denunciados por esse crime o professor 

Universitário e suplente Sid Marques Fonseca (Foi absolvido. Na época da votação 

substituía Adão Eridan na Câmara) e os funcionários públicos da Câmara Municipal: 

Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo (assessor de Emilson Medeiros), Francisco 

de Assis de Souza (gabinete de Geraldo Neto) e Hermes Soares Fonseca (assessor 

do presidente da Câmara Dickson Nasser). 

Além deles, pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro foi 

denunciado o corretor de imóvel e empresário Ricardo Cabral Abreu (Dono da Abreu 

Imóveis). Já pelo crime de corrupção ativa foi denunciada a dentista Cristiane 

Barreto Amaral Abreu (Esposa de Ricardo Abreu). E pela prática do crime de 

lavagem de dinheiro: O advogado José Cabral Fagundes, o consultor imobiliário 

João Francisco Garcia Hernandes e o advogado Joseilton Fonseca da Silva. Eles 

fazem parte do núcleo empresarial139. 

 

 

                                                           
138

 Para efeitos de compreensão, ver também a Lei 8.429 (Improbidade Administrativa) e o artigo 52 
do Estatuto da Cidade.  
139

Estadão, 2008. MP denuncia 13 vereadores e mais 9 por corrupção em Natal. Disponível em 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mp-denuncia-13-vereadores-e-mais-9-por-corrupcao-em-
natal,211792. Acesso em 21 de janeiro de 2018. 
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Figura 19 – Vereadores envolvidos na Operação Impacto140 

 

Fonte: No Minuto, 2014. Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/justica/operacao-impacto-
vereadores-e-ex-vereadores-sao-condenados/118726/>. Acesso em: 21 jan. 2018. 

 

A partir das investigações, com autorização da Justiça, o Ministério Público 

colheu provas (intercepções telefônicas, provas materiais e depoimentos de 

terceiros) de que os envolvidos aceitaram vantagem indevida para que votassem 

pela derrubada dos vetos do prefeito de Natal ao Plano Diretor, conforme interesses 

do grupo de empresários do ramo imobiliário e da construção civil. 

 

[...] trechos de escutas telefônicas entre vereadores e assessores [...] 
comprovavam a existência do esquema. [...] informação prestada por um 
dos delatores [...] dava conta de que o valor pago a cada parlamentar em 
troca da derrubada dos três vetos do prefeito era de R$ 30 mil. (TJRN, 
2014). 

 

Em 20 de novembro de 2014, todos os parlamentares envolvidos foram 

condenados pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 

 

Foram condenados por corrupção passiva os então vereadores Emilson 
Medeiros, Dickson Nasser, Aluísio Machado, Sargento Siqueira, Geraldo 
Neto, Renato Dantas, Carlos Santos, Salatiel de Souza, Júlio Protásio, 
Adenúbio Melo, Aquino Neto, Adão Eridan e Edivan Martins. Os 
desembargadores do TJRN também mantiveram a condenação por 

                                                           
140

Mesmo impossibilitados de concorrerem a cargos eletivos, alguns dos envolvidos conseguiram 
eleger seus familiares em eleições que ocorreram pós-condenação.  
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corrupção ativa do empresário Ricardo Abreu, bem como a condenação dos 
ex-funcionários da Câmara Municipal, Hermes da Fonseca, Klaus Charlie e 
Francisco de Assis Jorge, então assessores, respectivamente, dos ex-
vereadores Dickson Nasser, Emilson Medeiros e Geraldo Neto. (TJRN, 
2014)

141
. 

 

A responsabilização dos gestores e legisladores urbanos por crimes dessa 

natureza é importantíssima para a efetividade e eficácia do planejamento e da 

gestão urbana, assim como da eficiência da execução da política urbana garantindo 

que o direito a cidade seja posto em prática de acordo com o que o Estatuto da 

Cidade estabelece. 

Na política urbana, a gestão democrática da cidade e a participação popular 

são seus principais pilares. Por isso, devemos ver a personificação de interesses 

particulares ou a formação de grupos com o objetivo de buscar interesses próprios 

como práticas desarmônicas aos princípios da Administração Pública, classificando-

os como condutas imorais e ímprobas e que devem ser combatidas por toda a 

sociedade. 

Com efeito, no caso do combate às ações adversas à política urbana, a 

revisão do plano diretor de Natal, mesmo com algumas dificuldades em implementar 

a gestão democrática, foi eficiente e cumpriu com o seu papel de defender os 

princípios do artigo 182 da Constituição Federal. Segundo a coordenadora da 

revisão do plano diretor, as ações participativas previstas no Estatuto da Cidade e 

implementadas pela SEMURB foram tão eficazes que tudo 

 

[...] foi bem participativo, tanto que [...] a Operação Impacto aconteceu em 
função dessa participação ter sido efetiva, ter tido apoio, ter tido 
questionamento das safadezas que a Câmara queria fazer. (Floresia 
Pessoa, em trechos de entrevista concedida em 18 set. de 2017). 

 

Esse controle social, que resultou na condenação dos acusados na Operação 

Impacto, foi um grande avanço em Natal e é um molde de efetivação da política 

urbana. Ainda há muito a ser feito, pois existem variadas fragilidades dentro da 

legislação urbanística e da própria política urbana. Entretanto, os caminhos e bons 

exemplos existem e a Operação Impacto é uma excelente demonstração de que 

“entrepreneurs” envolvidos nos debates da política urbana não podem procurar – a 
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Ação Penal n°. 001.07.214711-4, movida pela 4ª Vara Criminal. Ver também: Agravo Regimental 
em Ação Cautelar Inominada nº 2015.012058-0/0001.00. 
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qualquer custo – por todas as alternativas (legais ou ilegais) em busca de sucesso 

em suas demandas. 

Por fim, a Operação Impacto é uma boa amostra de que a corrupção só vai 

estar presente se alguma instituição estiver aberta para tais improbidades. Para 

evitá-la, se necessita cada dia mais, de um maior controle sobre as operações 

urbanísticas em todos os espaços deliberativos e participativos da cidade. Não 

somente os gestores, técnicos e legisladores têm o direito sobre a gestão da cidade, 

mas, sim, todo e qualquer membro da sociedade. 

 

5.2 MICARLA DE SOUZA E A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 2007 

 

5.2.1 Transformações políticas e mudanças no Regime: Algumas notas sobre o 

"Efeito Borboleta - Micarla de Souza" 

 

 Micarla Araújo de Souza Weber é empresária e jornalista, filha do ex-senador 

Carlos Alberto de Sousa. Com a alta exposição dada pelo seu canal de televisão, a 

TV Ponta Negra (afiliada do SBT no RN), ela chegou a lançar candidatura ao 

Executivo Municipal em 2004. No entanto, depois de um convite feito por Vilma de 

Faria, resolveu – em sua primeira eleição – ser vice na chapa encabeçada pelo 

prefeito reeleito Carlos Eduardo Alves.  

Durante o ano de 2006, ainda durante a gestão de Carlos Eduardo, ocorre um 

fato importante no meio político: Micarla de Souza rompe politicamente com o 

prefeito, e no mesmo ano, muda de partido (indo do Partido Progressista para o 

Partido Verde) e candidata-se para o cargo de Deputada Estadual, onde se elege. 

Quase dois anos depois, em 2008, observando as alternativas do cenário 

político potiguar, Micarla toma um novo rumo em sua vida política. Querendo mostrar 

independência e oportunismo, ela articulou e viabilizou aquilo que seria o seu maior 

desafio: Ser candidata ao Executivo Municipal.  

Micarla, considerada uma “mulher de família e exemplo de profissional” (NO 

MINUTO, 2008), construiu sua imagem pública através da propaganda e da 

televisão, baseada em análises de pesquisas de opiniões, que a fortaleceram como 

a candidata do marketing e da mídia, adaptando seu discurso empreendedor de 

acordo com as vontades e desejos da sociedade. 
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Em 2008, assim como em 2004, a campanha eleitoral; que continha a 

presença de vários candidatos, nunca presentes em cargos eletivos, mas até que 

conhecidos do cidadão natalense142; se polarizou apenas em dois, ou melhor, em 

duas: Micarla (PV) e Fátima Bezerra (PT). 

A Deputada Estadual Micarla de Souza articulou-se com os senadores José 

Agripino (DEM) e Rosalba Ciarlini (DEM) em uma coligação chamada de “Natal 

Melhor”143, que para Spinelli (2010) tinha um posicionamento claro de direita, 

bastante conservador e que se prendia nos valores populistas midiáticos; não 

obstante, sua coligação contava com partidos com variadas visões políticas e 

governistas144. Já a Fátima Bezerra, reeleita como Deputada Federal em 2006, tinha 

uma clara ideologia centro-esquerdista e contava com o apoio do Presidente Lula, 

da Governadora Vilma de Farias e do Senador Garibaldi Alves. 

Micarla, em campanha eleitoral, junto ao viés ambiental do Partido Verde, 

adotou a alcunha de “Borboleta”. Ela utilizou-se de sua identidade midiática145, além 

de em suas propagandas promover “um forte apelo emocional para atingir às 

classes populares utilizando valores como a família, a fraternidade e a solidariedade” 

(CAMPOS, 2011, p. 72). Em seu marketing, ela passava a impressão de não querer 

ser associada como uma política profissional146, mas sim, como uma gestora 

empreendedora e jovial. Institucionalmente, Micarla defendia o papel do terceiro 

setor na atuação de atividades de responsabilidade do município, um ideal liberal e 

menos burocrático e se colocava como a candidata da mudança. Por enquanto sua 

adversária, Fátima Bezerra, pregava a sua militância e seu populismo, abraçava o 

pragmatismo e apoiava continuidade do trabalho do Prefeito Carlos Eduardo, Micarla 

– em sua campanha política – criticava bastante a gestão do qual fez parte por 

quase dois anos.  

Com efeito, após os meses de campanha, no dia 5 de Outubro de 2008, saiu 

o resultado das urnas. Micarla de Souza (PV) venceu logo no primeiro turno – algo 
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Conhecidos por suas militâncias, competências perante a sociedade ou presenças em outras 
eleições. Ex: Sandro Pimentel (PSOL), Miguel Mossoró (PTC), Wober Júnior (PPS), Dário Barbosa 
(PSTU), Joanilson de Paula (PSDC). 
143

 PV, DEM, PP, PMN, PTB e PR. 
144

 Na reta final, a candidata do PV em Natal, Micarla de Sousa, ligada ao DEM de José Agripino, 
atraiu PR, PP, PTB e PMN, partidos da base de Lula que apoiariam a petista Fátima Bezerra. 
145

 Fato que quase lhe rendeu cassação de registro na justiça, quando sua adversária a acusou de 
utilizar a TV Ponta Negra, afiliada do SBT em Natal para se promover. 
146

Mesmo ela já atuando como deputada estadual e, anteriormente, sendo vice-prefeita de Natal. 
Além disso, ela é filha do falecido e tradicional político do RN, e ex-senadorCarlos Alberto de Souza. 
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que nunca tinha ocorrido em Natal – as eleições municipais com 50,84% dos votos 

válidos, tornando-se a primeira prefeita de uma capital brasileira pelo Partido Verde. 

Fátima (PT) ficou em segundo lugar com 36,83% dos votos válidos. 

 

Micarla, que conta com Paulinho Freire (PP) como vice, liderou as 
pesquisas desde o início da campanha e, em agosto, quando ela aparecia, 
de acordo com o Ibope, com mais de 50% das intenções de voto, já se 
acreditava na vitória no primeiro turno, o que se confirmou mesmo com um 
leve crescimento de Fátima Bezerra nas últimas semanas. (PORTAL 
TERRA, 2008). 

 

Figura 20 – Micarla de Souza eleita no primeiro turno em 2008 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ddp5HdtuJXY 

 

Passado o calor das eleições, Micarla já administrava antes mesmo de 

assumir o cargo. Ela escolheu a sua equipe de transição; articulou com seus 

correligionários147; fez viagens pelo país, com o objetivo de conhecer estilos de 

gestões próximas de seu perfil148; e aparecia constantemente na mídia.  

                                                           
147

 “Micarla busca verbas para Natal com aliados na Câmara”. Portal Terra, 30 de Outubro de 2008. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2008/interna/0,,OI3294232-
EI11863,00Micarla+busca+verbas+para+Natal+com+aliados+na+Camara.html>. Acesso em: 18 mar. 
2018.  
148

 “Micarla e equipe de transição vão a SP conhecer projetos”. Portal Terra, 31 de Outubro de 2008. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2008/interna/0,,OI3299156-EI11863,00-
Micarla+e+equipe+de+transicao+vao+a+SP+conhecer+projetos.html>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
“Prefeita eleita de Natal é recebida por Aécio”. Portal Terra, 6 de Novembro de 2008. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2008/interna/0,,OI3312109-EI11863,00-
Prefeita+eleita+de+Natal+e+recebida+por+Aecio.html>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
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Destarte, Micarla combinou até uma transição democrática junto a Carlos 

Eduardo. Mesmo atacando o continuísmo de trabalho e a gestão de Alves, durante a 

sua campanha para as eleições de 2008, a prefeita eleita buscou uma transição 

harmoniosa, em busca de alternativas de governabilidade e de pragmatismo. 

 Em 1° de Janeiro de 2009, Micarla assumiu o Palácio Felipe Camarão e, no 

dia seguinte, deu posse aos seus auxiliares de primeiro escalão requerendo deles 

maior agilidade e eficiência nos serviços públicos. Porém, ao longo de seu governo, 

não conseguiu manter constância em seu quadro de secretários. Ela nomeou, 

exonerou e remanejou com frequência vária dos nomes ao qual tinha escolhido, 

fazendo uma verdadeira dança das cadeiras, dificultando qualquer tipo de 

governança.  

 Todavia, não cabe, nesta pesquisa, se aprofundar nas questões eficientes ou 

polêmicas que versaram sobre o governo de Micarla; no entanto, cabe explicar as 

suas relações com o planejamento urbano, a implementação de alguns pontos do 

Plano Diretor e a operacionalização da secretaria que tratou desse processo. A 

prefeita iniciou a sua gestão sob grande expectativa da opinião pública e de seus 

correligionários, porém, ao decorrer dos anos, derrapou em suas escolhas, falhou 

em suas leituras e finalizou o seu mandato em 2012 com uma grande desaprovação 

popular149, e foi ejetada do Executivo municipal por uma decisão judicial150. Micarla 

foi eleita como a mudança, entretanto não conseguiu colocar a sua teoria na prática. 

A relação com o planejamento urbano e a sua administração explica um pouco o seu 

mandato e os problemas que foram enfrentados. Veremos a seguir. 

 

5.2.2 Gestão, Administração e Política Urbana: A SEMURB e as Reformas 

Administrativas 

 

Para a SEMURB, inicialmente, Micarla optou pelo nome do Engenheiro Civil e 

conselheiro do CONPLAM, Kalazans Louzá Bezerra da Silva. E no discurso de 

posse de seus secretários, a prefeita frisou que o diferencial de sua gestão seria 
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 “Gestão de Micarla em Natal é ruim ou péssima para 93%, aponta Ibope” G1 RN, 31 out. 2012. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/10/gestao-de-micarla-em-
natal-e-ruim-ou-pessima-para-93-aponta-ibope.html>. Acesso em: 18 mar. 2018.  
150

“Prefeita de Natal é afastada por decisão judicial”. Revista Veja, 31 out. 2012. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/brasil/prefeita-de-natal-e-afastada-por-decisao-judicial/>. Acesso em: 18 mar. 
2018. 
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“fazer uma cidade sustentável, com o meio ambiente saudável, aliado ao 

crescimento econômico”, e completou: “Kalazans, essa será sua grande meta”151. 

 

Eu assumi ela [...] no primeiro dia útil do ano de 2009 e fiquei até o dia 10 
de março de 2010. Portanto foi 1 ano, 2 meses e 10 dias a frente da 
SEMURB e presidindo o CONPLAM. (Kalazans Bezerra, em trechos de 
entrevista concedida em 22 fev. de 2018). 
[...] foi bastante intenso, a cidade tinha muita coisa, quando eu peguei a 
SEMURB, acumulada. (Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista 
concedida em 22 fev. de 2018). 

 

Segundo Kalazans, ao assumir a SEMURB na gestão de Micarla, fez um 

trabalho de reorganização da máquina pública. Ele priorizou a celeridade dos 

processos e realizou uma ampla reforma administrativa. 

 

[...] Primeiro, a gente deu uma organizada na SEMURB, que é a 
secretaria mais importante do ponto de vista de implantação do Plano 
Diretor, de acompanhamento do dia a dia do Plano Diretor. Então, nós 
procuramos dar uma estruturada melhor na SEMURB. (Kalazans Bezerra, 
em trechos de entrevista concedida em 22 fev. de 2018). 

[...] Na reforma administrativa nós redimensionamos a SEMURB. 
Ela tinha apenas uma secretaria adjunta e nós criamos [e] ficou com três 
secretarias adjuntas, muito bem distribuídas: Uma secretaria adjunta da 
parte ambiental, uma secretaria adjunta da parte de planejamento [...] e uma 
secretaria adjunta na parte de licenciamento. Então, era muito bem 
distribuída as atividades da SEMURB, ela ficou bem mais estruturada. Nós 
conseguimos que [...] na época a gestão fez um ajuste adequado para 
fiscalização, um ajuste inclusive salarial, pois era uma defasagem muito 
grande. [...] Num segundo momento, a gestão como um todo, fez um plano 
de cargos, carreiras e vencimentos [...] e isso deu uma valorizada ao 
servidor. (Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista concedida em 22 fev. 
de 2018). 

 

Conforme Kalazans, ele afirma que tinha toda a liberdade, dado pela prefeita, 

para fazer um trabalho técnico, sem ingerência política. A partir disso, em conjunto 

com a equipe da SEMURB, criou um novo organograma da secretaria, a partir do 

Decreto nº 8.787 de julho de 2009, com “o objetivo de instrumentalizar a gestão 

publica de mecanismos descentralizados” (NATAL, 2010, p. 11). A prefeita, no 

seminário de lançamento da reestruturação da SEMURB, que foi realizado no dia 02 

de abril de 2009, falou que a secretaria “tinha uma estrutura que precisava ser 

otimizada para que o servidor pudesse trabalhar com mais agilidade, dando um 
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NATAL, 2009. Micarla dá posse a secretários e cobra empenho de sua equipe. Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-92.html>. Acesso em: 28 jan. 2018. 
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atendimento de qualidade à população”152. Para Micarla, a SEMURB era composta 

por  

 

[...] servidores éticos, responsáveis, que não foram vistos por gestores 
anteriores. [...] O servidor tem que ser competente e valorizado. A SEMURB 
é uma mostra do que queremos para a nossa administração. (NATAL, 
2009). 

 

Com efeito, além de reorganizar a SEMURB, principalmente o setor de 

planejamento do órgão, o secretário de Micarla realizou pequenas mudanças 

gerenciais na secretaria, com o objetivo de garantir a celeridade e eficiência da 

máquina pública. Além disso, ele produziu diversos materiais sobre a cidade do 

Natal, deu transparência em várias de suas ações e buscou organizar as 

documentações para tentar iniciar o processo de regulamentação das ZPAs e, 

consequentemente, implementação dos instrumentos contidos no Plano Diretor de 

2007. 

 

A gente começou a fazer valer o poder de polícia da SEMURB, que é 
importante pro Plano Diretor. Nós fizemos várias demolições que coisas 
irregulares [...]. Outra coisa foi tocar as regulamentações da ZPAs, muito 
embora, na nossa gestão, não foi possível chegar até a Câmara, essa 
regulamentação, mas ela foi dada a continuação. A estruturação do setor de 
planejamento da SEMURB foi importante também para ter conhecimento e 
acompanhar as coisas do plano diretor. Além de vários pequenos 
programas. (Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista concedida em 22 
fev. de 2018). 

 

Com a estrutura já definida, e sendo implantada aos poucos. Posteriormente, 

o decreto foi regulamentado na gestão do sucessor de Kalazans, ex-vereador e 

agora secretário Olegário Passos, a partir do Decreto nº. 9.153 de 28 de julho de 

2010, tocando um novo ciclo na SEMURB, com a visão de um novo gestor para o 

órgão, que pretendia dar continuidade ao trabalho que estava sendo desenvolvido 

por Kalazans153.  

 A reestruturação feita pelos secretários Kalazans Bezerra e Olegário Passos e 

que foi subscrita por Micarla mexia diretamente com os servidores da pasta, que 

devido ao crescimento da cidade, estava atuando com número limitado de pessoal. 
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 “SEMURB se tornará mais moderna e eficiente”. NATAL, 2009. Disponível em: 
<http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-211.html>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
153

 “Micarla empossa novos titulares da SEMURB e do Gabinete Civil”. No Minuto, 10 de março de 
2010. Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/politica/micarla-empossa-novos-titulares-da-
semurb-e-do-gabinete-civil/48678/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
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A reestruturação foi necessária para que todos pudessem atuar sem sair do foco de 

suas competências e atribuições, gerando uma possível eficiência da máquina 

pública.  

 

A gente via que a equipe técnica da SEMURB era uma equipe técnica muito 
boa e capacitada, porém em quantidade insuficiente para atender as 
necessidades da cidade.  [...] A gente organizou e tudo começou a 
acontecer, com o mesmo número de servidores, sem botar um a mais. A 
estruturação organizacional que foi feita deu uma melhorada significamente. 
(Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista concedida em 22 fev. de 2018). 

 

Em 2011, Micarla trocou novamente de secretário na SEMURB. A partir de 

sua indicação pessoal, a prefeita escolheu João Bosco Afonso154, que assumiu a 

pasta no dia 22 de março do referido ano. Bosco Afonso não realizou grandes 

mudanças dentro da secretaria e saiu a partir de um pedido de exoneração em 

caráter irrevogável155, em paralelo ao afastamento de Micarla, em novembro de 

2012. 

Por fim, na SEMURB, a prefeita deu liberdade aos seus secretários, porém 

não os manteve constante por longo período, diferentemente do que fez Carlos 

Eduardo, que manteve sua secretária ao longo de sua gestão. Micarla quis 

modernizar a SEMURB; realizou modificações em sua estrutura; atualizou alguns 

setores da secretaria; ampliou a base de dados e publicações; e deu eficiência na 

análise de projeto, nos licenciamentos e nos autos de infração. No entanto, mesmo 

fazendo alteração em suas estruturas, ela não aumentou o efetivo de pessoal da 

secretaria e, com a saída de Kalazans Bezerra e Olegário Passos, não manteve 

uma linha de gestão que fizesse com que a secretaria realmente fosse tão eficiente 

perante o planejamento urbano da cidade, com a exceção do CONCIDADE, no qual 

Micarla deu posse, assim como será visto posteriormente. 

 

5.2.3 Visão de futuro ou mais do mesmo? Mudanças no rumo da gestão e do 

planejamento urbano em Natal 

 

Durante a sua campanha eleitoral, Micarla já se articulava com vários setores 

para colocar em prática os seus objetivos como gestora. No planejamento urbano, 
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 Jornalista, atua na empresa ComTexto Comunicação. Já se candidatou à prefeitura de Macau/RN. 
Ele foi também diretor-presidente da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana). 
155

 Presente no Diário Oficial do Município do dia 03 de Novembro de 2012. 
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caso eleita, ela teria de implementar o Plano Diretor de 2007 e isso chamava a 

atenção dos vários “entrepreneurs”, principalmente os ligados às construção civil e 

ao mercado imobiliário. Segundo Deputado Estadual Mineiro (2008)156, Micarla tinha 

um plano de governo que contava com a parceria privada para ser posto em prática. 

Ela, em reunião com empresários filiados ao SINDUSCON-RN, apresentou-lhes 

alguns pontos do seu programa de governo. No documento constavam pautas como 

o desmembramento da SEMURB, a edição de uma cartilha com normas claras e 

transparentes para liberação de obras, o fim da insegurança jurídica e a exigência 

da CAERN157 para implementar a construção do saneamento de Natal. Micarla 

afirmou neste encontro que: 

 

[...] entendia as dificuldades dos construtores porque também atuou como 
empresária e sabia do preconceito existente contra a categoria. “Quero a 
parceria e o diálogo com o Sinduscon porque a cidade precisa crescer e sei 
que o setor tem compromisso com a preservação do meio ambiente”, disse. 
(MINEIRO, 2008) 

 

A ideia de Micarla, em buscar o mercado para defender e abraçar as suas 

demandas de campanha, pode ser interpretada por duas hipóteses. A primeira é que 

ela poderia buscar, em sua gestão, atuar como uma prefeita com um ideário 

empreendedor e estruturador, em parceria com a iniciativa privada. A segunda é que 

a simpatia desses “entrepreneurs” lhe garantiria algum tipo de governabilidade 

dentro dos conselhos voltados ao planejamento urbano da cidade, já que os setores 

mais progressistas poderiam ser empecilhos para possíveis propostas consideradas 

para a cidade, além de que esses atores possivelmente estariam apoiando a sua 

adversária de campanha, Fátima Bezerra (PT), que detinha um viés mais populista e 

com suas bases voltadas aos movimentos sociais.  

Logo depois de confirmada sua vitória nas urnas, Micarla de Sousa afirmou 

em entrevista que iria trabalhar para que Natal fosse um modelo de cidade 

sustentável. Logo, ela prometia – de forma inconsciente, implementar o plano diretor 

de 2007, já que o mesmo reitera, em seu artigo primeiro158, que é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento urbano sustentável do Município.  
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 Deputado pelo PT e opositor da gestão de Micarla. [...] MINEIRO, 2008. Micarla apresenta 
propostas aos empresários da construção. Disponível em: <http://mineiropt.com.br/micarla-apresenta-
propostas-aos-empresarios-da-construcao/>. Acesso em: 28 jan. 2018. 
157

 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, do governo estadual. 
158

 Art. 1º - O Plano Diretor da Cidade do Natal é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
urbano sustentável do Município, bem como de orientação do desempenho dos agentes públicos e 
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No início de sua gestão, muitas expectativas haviam sido geradas em 

campanha eleitoral, então Micarla propôs celeridade na máquina pública. Ela queria 

ter um reconhecimento estrutural do planejamento urbano da cidade e no Plano 

Diretor e para isso impôs algumas mudanças na SEMURB, junto ao seu primeiro 

secretário. A prefeita buscou informatizá-la, a mudou para uma sede mais 

estruturada no bairro de Candelária159 e cobrou eficiência do órgão, uma vez que ela 

queria fazer um controle mais real da cidade. 

 

A gente viu que muitas coisas do Plano Diretor não era cumprido, uma 
delas, por exemplo, é para a regulamentação das ZPAs. Nós temos dez 
ZPAs em Natal e mais da metade [...] não era regulamentada e as outras se 
arrastavam. [...] E outra coisa, que a SEMURB se estruturasse para ter o 
controle da cidade, organizar a cidade, do ponto de vista digital. Que toda a 
cidade ser digital, que o Plano Diretor, inclusive, prever isso também, né!? E 
aí a gente deu o incentivo para que esse setor funcionasse bem. (Kalazans 
Bezerra, em trechos de entrevista concedida em 22 fev. de 2018). 

 

Quatro meses após assumir, Micarla logo encaminhou à Câmara Municipal de 

Natal o Projeto de Lei 0087/09, que previa mudanças no Plano Diretor da cidade160. 

O documento foi encaminhado no dia 22 de abril de 2009, e visava dispor sobre os 

limites das áreas adensáveis do município. Entretanto, a proposta de lei não se 

efetivou e o Plano Diretor continuou com a mesma redação de sua sanção, em 

2007.  

Assim como a gestão de Vilma de Faria, Micarla foi tentando, aos poucos, 

fazer mudanças pontuais a partir de várias legislações urbanísticas diversas. Mas, 

acerca da efetivação do Plano Diretor, seu primeiro ano de mandato – além da 

tentativa frustrada de alteração – iniciou a discussão para a tentativa de 

regulamentação do Plano Setorial e promoveu a importante regulamentação do 

Conselho da Cidade do Natal, com a Lei nº 6.013, de 09/12/2009, além de empossar 

os seus conselheiros161. 

O CONCIDADE é um instrumento contido no Estatuto da Cidade e que foi 

adicionado no Plano Diretor de 2007, para ampliar a gestão democrática da cidade. 

O CONCIDADE tem por principal objetivo a articulação de políticas de 

                                                                                                                                                                                     
privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano. 
159

 Na Região Administrativa Sul. Essa nova sede substitui a antiga sede, que se situava no bairro da 
Ribeira, na Região Administrativa Leste. 
160

Importante dizer que a alteração proposta por Micarla introduzia uma Emenda não aprovada, 

(conhecida como Emenda de Mãe Luiza). 
161

Importante dizer que o CONCIDADE, na época, não foi colocado em funcionamento. (Teve apenas 

uma primeira reunião, por provocação do MPRN). 
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desenvolvimento urbano sustentável, com ampla participação da sociedade. Desta 

forma, democratiza o processo de realização de fiscalizações, estudos, análises, 

proposições e a aprovações de diretrizes ligadas ao planejamento urbano da cidade; 

além de facilitar a promoção, a compatibilização e a integração do planejamento e 

das ações de gestão do solo urbano, saneamento ambiental e mobilização urbana 

da cidade. 

 

O CONCIDADE na verdade não existia, ele existia no papel. Quem 
implantou o CONCIDADE foi a gestão em que eu estava. O CONCIDADE 
não existia. Ele foi criado, mas as gestões anteriores não quis implantar, 
porque sabiam que o CONCIDADE era o movimento vivo da cidade [...] até 
porque a composição era mais moderna, com a participação dos sindicatos 
[...] O CONCIDADE não é ligado à SEMURB, o CONCIDADE é ligado ao 
gabinete do prefeito. [...] Quando eu deixei a SEMURB, no mesmo dia eu 
assumi a secretaria de gabinete civil da prefeitura, e aí, eu conversando 
com a prefeita, a gente viu que era importante a implantação do 
CONCIDADE, que tinha uma contribuição grande para a cidade. E não tinha 
sentido você ter um conselho parado, um conselho que existia de direito, 
mas de fato não havia sido implantado [...] aí nós trabalhamos e foi 
implantado o CONCIDADE. (Kalazans Bezerra, em trechos de entrevista 
concedida em 22 fev. de 2018). 

 

Acerca das atribuições dos conselhos de planejamento em Natal, o 

CONCIDADE é mais amplo e completo que o CONPLAM. No entanto, um não 

inviabiliza o outro e ambos trabalham em funções diferentes no planejamento urbano 

da cidade. Enquanto o segundo é ligado à SEMURB e trabalha com as questões 

mais pontuais da legislação urbanística e ambiental, o primeiro é ligado diretamente 

ao gabinete do prefeito, e é composto por mais entidades da sociedade civil 

organizada. 

 

Eu acho que tem espaço para os dois, porque o CONPLAM é bem 
específico com relação a parte de planejamento da cidade e meio ambiente, 
é especifico esse ponto. E o CONCIDADES ele é amplo, ele tem uma 
amplitude muito maior, ele discute todas as questões da cidade e é um 
conselho mais politizado, é um conselho que tem uma formação, uma 
composição, mais eclética. Então, eu não via competição com o CONPLAM. 
Via sim, uma grande contribuição, embora que no início ele começou – até 
porque a gestão sofria uma pressão política e popular muito grande, já a 
partir do terceiro ano [...], por vários motivos, por questões políticos e erros 
administrativos da gestão e por uma série de coisas, que acho que não é o 
objetivo – então o CONCIDADES começou com alguns exageros por parte 
de alguns segmentos, mas ainda sim ele teve uma contribuição muito 
grande para a cidade e tem até hoje. (Kalazans Bezerra, em trechos de 
entrevista concedida em 22 fev. de 2018). 
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Em 2010, Micarla iniciou o ano anunciando, em sua leitura de mensagem na 

Câmara Municipal de Natal, a revisão do Plano Diretor. Dentre os objetivos dessa 

revisão estava a alteração das regras para novas construções de edifícios em Ponta 

Negra (Região Administrativa Sul).  

 

Figura 21 – Micarla anuncia revisão no Plano Diretor de Natal 

 

Fonte: Tribuna do Norte, 03 de Fevereiro de 2010. 

 

No dia 10 de março de 2010, Micarla realizou mudanças de nomes na 

SEMURB. Ela empossa Olegário Passos e realoca Kalazans no Gabinete Civil. Ao 

assumir a SEMURB, o secretário alegou que duas de suas prioridades estavam 

envolvidas com o Plano Diretor. A primeira seria regularizar a ZPA 7, localizada no 

bairro Santos Reis (Região Administrativa Leste); a segunda seria colocar em prática 

o discurso de Micarla, ao promover um novo debate acerca da revisão do plano 

diretor. O secretário afirmou, na época, que seria feita uma discussão qualificada 

sobre o tema e que “as possíveis mudanças devem ser no sentido de modernizar e 

adequar o Plano Diretor ao crescimento da cidade” (NO MINUTO, 2010)162. 

                                                           
162

 “Micarla empossa novos titulares da SEMURB e do Gabinete Civil”. No Minuto, 10 de março de 
2010. Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/politica/micarla-empossa-novos-titulares-da-
semurb-e-do-gabinete-civil/48678/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
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Entretanto, em sua gestão, nenhum dos dois projetos relacionados ao Plano Diretor 

saiu do discurso163.  

Enfim, Micarla iniciou seu governo querendo mostrar serviço. Ela realizou 

uma ampla reforma administrativa, priorizou por legislações urbanísticas diversas e 

tentou discutir o plano setorial; porém pouco mexeu no Plano Diretor da cidade. A 

instalação do CONCIDADE foi um marco em sua gestão, entretanto era algo que já 

estava previsto pelo Estatuto da Cidade e que deveria ter sido feito desde a sanção 

do Plano Diretor de 2007. Por conseguinte, as tentativas de mudanças no principal 

instrumento de ordenamento urbano falharam164. Então, previamente, podemos 

analisar que o governo de Micarla, perante o planejamento urbano, não foi efetivo 

em sua gestão quando se trata da implementação do Plano Diretor da cidade. 

  

                                                           
163

 Detalhar esses problemas de efetivação desta gestão não entrará nesta dissertação. Sendo 
necessários estudos mais específicos acerca da gestão Micarla. 
164

 Necessita-se de um estudo mais profundo para analisar os principais motivos desta falha no 
planejamento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos durante esse trabalho a política, o planejamento e a gestão são 

elementos que quando associados podem ampliar os efeitos dos instrumentos 

normativos e, assim como, ampliar as capacidades e as tomadas de decisões dos 

atores envolvidos. 

Esta dissertação possuiu como objetivo geral traçar a trajetória recente do 

planejamento urbano em Natal, pós 1988 até 2012, pelo campo da política e da 

gestão, descortinando os elementos históricos, os conflitos existentes e o contexto 

administrativo da época. Deste modo, podemos registrar as evidências, decisões, 

narrativa, práticas e características dos gestores aqui analisados.  

Com relação aos objetivos secundários desta dissertação, foi elaborada uma 

revisão bibliográfica que nos levou a compreender as diferenças entre gestão e 

planejamento no setor público e como esses conceitos se relacionaram com a 

elaboração e implementação dos Planos Diretores Municipais, ao longo da história. 

Estes objetivos foram alcançados no decorrer dos Capítulos 2 e 3. 

Destarte, os outros objetivos secundários –cabe também aqui os aspectos 

políticos que compõe o tríduo do objetivo central – foram apresentados nos 

Capítulos 4 e 5, quando ocorreu uma investigação acerca dos aspectos do processo 

histórico e político em Natal/RN entre 1988 até 2012 e as diversas transformações 

políticas e administrativas importantes que ocorreram dentro desse período na 

cidade. É importante ressaltar que os objetivos secundários foram meios conectivos 

para se obter o objetivo central desta dissertação, assim como contribuir com as 

análises relativas às atuais e próximas revisões do Plano Diretor de Natal.  

Conforme podemos destacar, concluímos que Aldo Tinoco foi um prefeito que 

absorveu o planejamento urbano e esse foi um dos ”carros-chefes” de sua gestão. 

Aldo Tinoco, antes mesmo de ser eleito prefeito, já atuava na primeira gestão de 

Vilma (1989-1993), no processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Ao assumir o 

Executivo natalense ele seguiu rompendo com todos aqueles que o apoiaram em 

campanha eleitoral, sem se apoiar no pragmatismo político local. 

Isso nos remete ao que Barber (2013, p. 334) quer mostrar em seus estudos 

sobre a gestão local e acerca dos perfis de prefeitos pelo mundo. O perfil de Aldo 

Tinoco; embora tenha diferenças temporais, de cultura e de territorialidade; submete-
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nos ao perfil do prefeito de Seul, Park Won-Soon165, que incentiva a participação 

social em todas as esferas e arenas possíveis da capital sul-coreana ao invés de 

pautar os interesses comerciais tradicionais. Segundo esse autor, o governo local, 

centrado no cidadão e na esfera pública, é mais que mera política, é uma pretensão 

de interatividade e conexão com os reais problemas que afetam uma cidade. 

Dessa forma, Aldo Tinoco abriu precedentes para que a sociedade pudesse 

participar plenamente do processo de revisão do Plano Diretor e colocou em prática 

a necessidade de acelerar a elaboração e implementação do instrumento. Ademais, 

ele subscreveu e apoiou as decisões tomadas por sua equipe técnica, que mesmo 

pequena atuava veemente (junto à consultoria de Raquel Rolnik), na elaboração do 

Plano Diretor de Natal. Aldo também articulou para que o texto do plano diretor 

focasse em uma Natal real; agindo com a ajuda de seus técnicos para que o plano 

não fosse modificado no CONPLAM e, posteriormente, na Câmara Municipal. Por 

fim, ainda em sua gestão, tentou implementar a maior quantidade possível de artigos 

de eficácia contida e limitada presentes na letra da Lei Complementar n° 07/94. 

Logo, Aldo tentou dar alguma efetividade ao Plano Diretor, ao colocar em prática o 

CONUR, FURB, AEIS, ZPA, RIV que são instrumentos que foram colocados no 

Plano Diretor de 1994. 

Aldo também ficou marcado por ter imprimido um caráter inovador ao Plano 

Diretor de 1994, pois é fato que muitos dos instrumentos contidos na letra da Lei 

Complementar anteviram o conteúdo do Estatuto da Cidade, que só foi instituído 

anos mais tarde. Esse ideário nutria as perspectivas do movimento da reforma 

urbana e movimentos populares e foram fortalecidas a partir da consultoria dada 

pela arquiteta e urbanista Raquel Rolnik, especialista em planejamento urbano. 

No entanto, mesmo tendo feito tudo isso, Aldo Tinoco não conseguiu se 

colocar como uma liderança política em Natal. Logo, nos convém a perguntar: Por 

que ele não conseguiu ter uma vida política mesmo após o Plano Diretor? 

Existem várias hipóteses para esse questionamento e que dificilmente serão 

respondidas nesta análise. Não obstante, o fato é, mesmo que Aldo tenha feito uma 

excelente gestão sobre o planejamento urbano, ele não teve condições de fazer uma 

composição para dar uma continuidade o seu legado. Aldo era um técnico que foi 

alçado à condição de político; não por ele mesmo, mas por várias pessoas que 

                                                           
165

Atual prefeito da capital da Coreia do Sul, Seul, desde 27 de outubro de 2011. 
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acreditavam em seu trabalho e por Vilma de Faria, que precisava de um nome para 

sua sucessão. Em segundo lugar, sua gestão apresentou problemas estruturais e 

administrativos que o afundaram em críticas feitas pela opinião pública. Além do fato 

de que obviamente, já no início de sua gestão (quando ele rompe com a ex-prefeita, 

com o objetivo de governar com a sociedade) sofre com problemas de 

governabilidade, pois Vilma de Faria corta alguns laços de acesso político e mostra 

para a população que ele não é mais o seu candidato. Posteriormente, nas eleições 

de 1996, Vilma é eleita em cima da impopularidade de Aldo Tinoco.  

Vilma assume o Executivo de Natal em 1997. Acerca do planejamento urbano, 

em sua gestão, ela deu mais ênfase à outros assuntos correlatos do que envolvida 

no planejamento em si. Vilma decidiu alterar algumas pequenas alterações no Plano 

Diretor como no caso de algumas ZPAs e mexeu nos índices de gabarito e em suas 

prescrições, que correspondem as Leis Complementares n° 22/99 e 27/00. Ou seja, 

criando áreas de interesses específicos para o mercado imobiliário, posto que 

aumentou o coeficiente de aproveitamento e criou uma zona adensável. Resumindo, 

Vilma regulamentou três instrumentos da Lei Complementar n° 07/94 e utilizou-se de 

duas leis complementares para modificar o Plano Diretor, além de criar legislações 

urbanísticas diversas, sobre vários assuntos, que eram relacionados ou não com o 

Plano Diretor.  

Parece-nos equivocada a evidência que aponta que Vilma de Faria não 

realizou grandes ações sobre o planejamento urbano da cidade. Seu estilo de 

gestão sobre o planejamento apresentava outra forma de encaminhar outros 

assuntos e sobre o plano diretor. A prefeita preferia lidar com a temática sem 

precisar passar por grandes polêmicas nos conselhos gestores ou com os atores 

envolvidos com o debate da cidade. Vilma de Faria embora apareça muito 

pragmática, a gestora não atua com bases ideológicas perante o planejamento 

urbano, ela atua se utilizando da governança nas resoluções dos problemas, pois 

ela conhecia todos os limites e consequências de seus atos enquanto prefeita. O 

Plano Diretor, para a prefeita, parece ser apenas uma lei que pode ser modificada 

nos momentos mais oportunos para sua gestão e para a cidade. A prefeita utiliza 

todo o seu jogo político para lidar com o jogo de interesses que estão envolvidos. Se 

Vilma agiu de forma consciente ou inconsciente, não temos como saber como 

resultado desta pesquisa, uma vez que necessitaríamos de um estudo mais 

aprofundado de suas gestões, acerca de seus secretários e sobre o perfil mais 
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detalhado dessa gestora.  

Entretanto, comparando-a a Aldo Tinoco, existe uma mudança de perfil e 

sentido de gestão verificada a partir das diferentes legislações que foram 

implementadas pelos dois prefeitos. Aparentemente, Vilma tinha muito mais 

pragmatismo acerca dessas demandas, ela usou parte de sua energia como gestora 

para criar legislações acessórias, sem impacto direto no Plano Diretor. No entanto, 

ela também atuou pontualmente e de forma fragmentada, ao criar várias legislações 

que modificou o Plano Diretor aos poucos e que foi influenciando o planejamento da 

cidade até a promulgação do Estatuto da Cidade e, depois, a partir da gestão de seu 

sucessor.  

Quando falamos de Carlos Eduardo, temos que definir o seu perfil quanto à 

política, gestão e planejamento urbano em três fases dentro de suas gestões, que 

vão de 2002 até 2009. 

A primeira fase é entre 2002 e 2004, logo após a saída de Vilma de Faria para 

o Governo do Estado. No início, Carlos Eduardo soube ter governabilidade, 

paciência e respeito às escolhas de sua antecessora ao manter os secretários de 

Vilma até o início de 2003. Passado esse período, o prefeito montou a sua equipe, 

de acordo com as suas vontades, e começou a estabelecer o seu estilo de governar 

a cidade, mirando metas futuras166. Podemos definir essa fase como um período de 

estruturação, atualização e adaptação da máquina pública, no modo geral como 

também apenas no ramo do planejamento urbano, com a elaboração do futuro Plano 

Diretor Municipal. 

A segunda fase tem origem na campanha eleitoral para as eleições de 2004 e 

no início da revisão do plano diretor da cidade, indo até a sanção do instrumento. No 

caso, um período entre junho de 2004 até julho de 2007. Mesmo tendo de se dividir 

entre a agenda de candidato e a agenda de gestor, Carlos Eduardo acompanhou de 

perto todo o processo de revisão do plano diretor, apoiou as propostas da sociedade 

e em seus discursos, apoiava a ideia de uma Natal como uma cidade saudável e 

com um meio ambiente equilibrado. Temos nessa fase um prefeito pragmatista, 

porém lúcido quanto à participação social e as decisões técnicas, uma vez que para 

conseguir revisar o plano diretor, ele estabelece uma forte interação entre as ideias 

de sua equipe técnica e os cidadãos.  

                                                           
166

Como ser reeleito nas Eleições de 2004. 
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Carlos Eduardo, nessa segunda fase, atua localmente numa relação de 

confiança com a sua equipe e com a sociedade para realizar a revisão do plano 

diretor participativo; enquanto se envolve externamente tanto para resolver os seus 

problemas pessoais (não é a toa que ele se reelege), como para solucionar os 

problemas reais da cidade. 

A terceira fase de Carlos Eduardo começa no após a sanção do Plano Diretor 

Participativo de 2007 e vai até o final de sua gestão, em 2009. Nesse momento, ele 

atua em um ritmo menos frenético do que nas duas primeiras fases. Ao atingir o feito 

de promover a revisão do plano diretor, ele não implementa nenhuma ferramenta 

inclusa na Lei Complementar n° 082/07. Ele prefere priorizar outras agendas de 

governo e vai se tornando mais pragmatista, comparado às outras duas fases.  

Com efeito, mesmo que o Carlos Eduardo não tenha uma ideologia de base, 

o momento histórico em que ele se encontra, em suas duas primeiras fases citadas 

acima, é uma verdadeira janela de oportunidades para que o Plano Diretor seja 

revisado com orientações precisas, atividades bem direcionadas e bases 

institucionais em âmbito nacional bem estruturada, por conta do Estatuto da Cidade 

e da criação do Ministério da Cidade. Em 1994, Aldo não contava com esse aparato, 

mesmo com a presença de Raquel Rolnilk como consultora, em sua gestão.  

Então, no âmbito do Planejamento Urbano, podemos definir Carlos Eduardo 

como um gestor “curioso” e “ávido”. O primeiro adjetivo se refere ao fato de que ele 

atua na elaboração do Plano Diretor como um prefeito próximo, que quer sempre 

saber o que está acontecendo na cidade, com o objetivo de intervir sem gastar 

energia desnecessária. E, Carlos Eduardo é “ávido” por saber lidar com os 

momentos de oportunidades, aproveitando as janelas que foram surgindo e 

colocando em prática tudo aquilo que deveria ser feito. Não obstante, é notório o seu 

relaxamento após esse período de elaboração do plano diretor, não optando com 

que a implementação da Lei Complementar n° 082/07 fosse prioridade em sua 

agenda. Portanto, o Carlos Eduardo após a promulgação do Plano Diretor atua com 

outros desejos de gestão e muda o seu foco político, trabalhando como um prefeito 

menos interventor no planejamento urbano da cidade, deixando a desejar perante a 

implementação do principal instrumento de ordenamento. E é curioso pensar e 

deixar aberto para futuras pesquisas, que neste exato momento, em 2018, na atual 

revisão do plano diretor, Carlos Eduardo volta a estabelecer esse perfil mais 
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relaxado, sem se preocupar tanto com o Plano Diretor, separando o planejamento 

urbano de suas questões políticas. 

Micarla de Souza apresenta um perfil diferente de seus antecessores, porém 

nem tanto. Em sua campanha eleitoral, adota uma postura jovial, mas conservadora. 

Ela se posiciona como uma gestora e não como uma política; acredita-se que para 

tentar cativar uma opinião pública que prefere apostar no novo que se usa do velho, 

em vez de confiar no velho que pode colocar em prática o novo. Tenta demonstrar 

um perfil mais moderno. Porém, mesmo que ela adote esse estilo, não dá para 

esquecer que ela já tinha sido anteriormente vice-prefeita e deputada estadual; além 

do fato de ser filha de um ex-político potiguar e de se articular com políticos 

tradicionais para poder se eleger. Devido à confiança dada pelos eleitores 

natalenses, que a elegeu logo no primeiro turno das eleições de 2008, Micarla de 

Souza inicia seu mandato buscando todo tipo de apoio e procurando mostrar 

serviço.  

No planejamento urbano, a importância de Micarla de Souza não é nem tanto 

a modificação de legislações diversas; a reestruturação da SEMURB (aqui ela 

recebe méritos por dar discricionariedade para o seu primeiro secretário, que realiza 

uma ampla reforma administrativa na SEMURB, tornando-a mais eficiente); e a 

tentativa de aplicação do plano setorial. A importância dela versa na oportunidade de 

ter regulamentado o CONCIDADE167 e dado posse aos conselheiros, ampliando os 

debates democráticos acerca de Natal, reforçando o sistema de gestão e 

planejamento presente no Plano Diretor de 2007. Não obstante, ela falha ao não 

manter diálogos com os vários setores da sociedade; ao realizar trocas constantes 

em seus secretariados; não fazer uma boa leitura da cidade e ao não conseguir pôr 

em prática a revisão do plano diretor, anunciada na Câmara Municipal em 2010.  

Portanto, Micarla de Souza adota uma postura mais gerencialista e aberta 

para incentivos. No entanto, uma falha de sua gestão foi o de não conseguir colocar 

em prática aquilo em que ela acreditava: que para ser prefeito de uma cidade não 

precisa ser político, mas sim um gestor. E um de seus pecados políticos e de 

planejamento era o de achar que poderia ser uma liderança nova, na mesma forma 

em que Aldo Tinoco tinha sido em 1993, e que poderia governar livre de 

pragmatismos, impondo uma marca diferente.  

                                                           
167

 Esse mérito é relativo, pois o CONCIDADE passou muito tempo sem funcionar e não atuava com 
efetividade.  
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Ao fazer essa análise de cada gestão e panorama político relacionado ao 

planejamento, conclui-se que analisar as mudanças de estilos e perfis é permite 

evidenciar as transformações políticas e governamentais associadas aos Planos 

Diretores aprovados. O reconhecimento das prioridades e dos problemas, sendo 

feito pelo gestor que toma a decisão final, é um passo crítico para que uma política 

pública seja fixada já na agenda ou para que um projeto de lei tramite da melhor 

forma possível até alcançar a sua eficácia. 

De acordo com essa reflexão e a partir das discussões levantadas nesta 

dissertação acerca de política, planejamento e gestão, podemos presumir e concluir 

duas hipóteses em que é possível analisar os quatros gestores de Natal/RN, aqui 

estudados. 

 A primeira conclusão é a perspectiva de buscar aproximar a gestão do 

prefeito Aldo Tinoco (1993-1997) com a gestão do prefeito Carlos Eduardo (2002-

2004 e 2005-2009); pois ambos, juntos à suas equipes, elaboraram o projeto de lei e 

acompanharam todo o processo de revisão e, em seguida, vivenciaram uma parte 

da implementação do instrumento. Nessa linha de pensamento, temos um pedaço 

da história em que o Plano Diretor não está tanto em evidência nas pautas da 

cidade, aparecendo posteriormente às gestões de Vilma de Faria (1997-2000 e 

2001-2002) e de Micarla de Souza (2009-2012), onde elas são incumbidas de 

implementar o instrumento ou de realizar modificações pontuais em seus textos, de 

acordo com as pautas previstas em suas agendas de prioridades.  

Já a segunda conclusão está ligada ao fato de alocar Micarla e Aldo apenas 

como meros “outsiders” da política, não os enquadrando em pragmatismos; pois 

eles viveram às margens das convenções sociais, partidárias e de governabilidade, 

determinando seus próprios estilos de gestão, através de suas crenças e valores. E, 

consequentemente, enquadrar Carlos Eduardo e Vilma de Faria como gestores que 

exercem o mesmo modus operandi de pensar a política, pois eles vêm de grau 

político bastante tradicional, onde a política pode ser entendida como vocação; 

ambos trabalham pragmaticamente, atuando em oportunidades, utilizando a janela 

do planejamento como momento político. Todavia, podemos observar nessa 

segunda linha um fato interessante. Se notarmos bem, desde 1989 até hoje em dia, 

em Natal temos apenas dois prefeitos que concluem bem os seus mandatos e que 

conseguem se reeleger para algum cargo, são eles: Carlos Eduardo e Vilma. Aldo 

Tinoco e Micarla de Souza foram as duas únicas exceções, mas que surgiram na 
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política com a “benção” de Vilma e, ao romper com o seu estilo, nunca mais 

conseguiram se eleger para qualquer outro cargo. Isso é curioso, pois se 

relacionarmos esses prefeitos, eles estão relacionados com um mesmo espectro 

político, que é a Vilma de Faria. Logo, podemos levantar uma hipótese de que nesta 

cidade (Natal/RN), até se o foco da gestão for o planejamento urbano, não se rompe 

com o pragmatismo ou não conseguirá ter vida política longínqua.  

Com efeito, é importante destacar que entre 1994 e 2007, houve fatores 

externos que modificaram o plano diretor de Natal, como o Estatuto da Cidade e as 

articulações políticas locais, por exemplo. No entanto, devido às inovações 

propostas por Aldo Tinoco e às pequenas mudanças feitas por Vilma de Faria ao 

decorrer desse limbo temporal entre os dois planos diretores, a revisão de 2007 não 

necessitou de amplas modificações, a não serem as impostas pelo Estatuto da 

Cidade.  

Em suma, é preciso relatar que a linha investigativa analisada nesta 

dissertação deverá ser objeto de estudos posteriores, pois é importante frisar que a 

interdisciplinaridade dada ao objeto que foi analisado não determina o fechamento 

do raciocínio aqui proposto, sem que haja espaços para levantar novas hipóteses e 

indagações que também são pertinentes para outras conclusões. No caso, fizemos 

uma pesquisa pertinente, mas que necessita ser ampliada em um futuro próximo, 

primeiramente nos pontos acerca da capacidade administrativa de gestão perante o 

planejamento urbano, além das questões voltadas às tomadas de decisões dos 

gestores e da própria Administração Pública, a partir de seus resultados mais 

efetivos. Em segundo lugar, seria também necessário compreender com mais 

clareza os estilos dos gestores e os estudos institucionais envolvidos, a partir de 

leituras e comparações mais aprofundadas. E, por último, ampliar a discussão, do 

ponto de vista do planejamento urbano, entre o Executivo, Legislativo e o Judiciário 

quanto à efetivação do Plano Diretor e quanto as suas decisões, conjuntas ou 

separadas, corroboram para o futuro da cidade.  

Todavia, e por fim, mesmo não conseguindo abranger completamente todos 

os pontos, a linha investigativa da pesquisa foi ao encontro à conclusão de que em 

Natal os Planos Diretores foram mudando ao decorrer dos anos, tocados por perfis 

de quatros diferentes gestores. Eles foram influenciando o planejamento urbano da 

cidade, por meio de seus diferentes estilos de gestões e estilos políticos. Podemos 

também considerar que existe o marco no planejamento urbano de Natal, pós-1988, 
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que é Aldo Tinoco que com a sua equipe, inovou o maior instrumento urbanístico da 

cidade. Em seguida, temos uma prefeita (Vilma de Faria) que se envolve 

diretamente ou indiretamente nos assuntos da cidade durante todo esse período de 

tempo, onde se coloca muito pragmática do ponto de vista de mexer pontualmente 

no Plano Diretor. Posteriormente, é eleito Carlos Eduardo com um novo perfil, onde 

por meio de uma janela de oportunidades, as questões do Planejamento e da 

política começam a voltar a significar, ou seja, torna-se foco da agenda até o 

momento de sua sanção. 
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