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O presente documento consiste no 3° Relatório de Mecanismos de Participação 

da Sociedade – RMPS, elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes 

Engenharia Ltda. (RMS Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – 

CE, com base no convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, órgão federal ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos 

produtos que compõem o PMSB de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores – RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas – RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais – RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas – ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento – RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações – RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 
 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

   

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO 

DO NORTE – CE. 

 

Aprovada em Janeiro de 2007, a Lei Federal nº. 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei n°. 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e 

contar com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado 

em princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº. 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 

proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 
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2. CONHECENDO A REALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DE 

LIMOEIRO DO NORTE ATRAVÉS DA MANIFESTAÇÃO POPULAR DA 

SOCIEDADE CIVIL NOS SEMINÁRIOS DO PMSB. 

 

Dando continuidade às atividades propostas pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, através das diretrizes determinadas pela Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA, foram realizados no município de Limoeiro do Norte – 

CE, 13 (treze) seminários comunitários, com o intuito de favorecer importantes 

momentos de discussão, reflexão e definição de propostas; entre o Conselho Popular de 

Saneamento, os Delegados e os moradores das comunidades locais; sobre as 

prioridades, quanto à presença de problemas encontrados em cada área e o levantamento 

das expectativas, para as possíveis soluções, acerca do saneamento básico no município. 
 

Os seminários foram divididos e realizados de acordo com uma proposta de ação 

(programação anexo) definida pelo Grupo Executivo de Saneamento, onde foram 

levados em consideração os seguintes critérios para o seu planejamento: a quantidade de 

áreas/regiões (Sede Urbana, Distrito de Bixopá e Localidades) presentes no município, à 

extensão territorial, a população (nº. de habitantes) correspondente e, as condições de 

acesso e/ou deslocamento da população.  
 

Os seminários comunitários do PMSB foram divididos em 13 (treze) momentos 

– sendo 01 (um) na Sede Urbana; 01 (um) no Distrito de Bixopá, contemplando a 

Localidade Cabeça da Vaca e adjacências; 01 (um) na Localidade Setor NH 4, 

contemplando as Localidades Setor NH 5, Setor NH 6, Setor S e adjacências; 01 na 

Localidade Canto Grande de Baixo, contemplando as Localidades Canto Grande de 

Cima, Setor R e adjacências; 01 (um) na Localidade Cidade Alta, contemplando a 

Localidade Bom Jesus e adjacências; 01 (um) na Localidade Espinho, contemplando a 

Localidade Danças e adjacências; 01 (um) na Localidade Ingarana, contemplando as 

Localidades Congo 1, Congo 2 e adjacências; 01 (um) na Localidade Córrego de Areia,  
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contemplando as Localidades Quixaba, Milagres e adjacências; 01 (um) na Localidade 

Pedra Branca, contemplando as Localidades Tabuleiro Alto, Várzea do Cobra, Lagoa 

das Carnaúbas, Jurema e adjacências; 01 (um) na Localidade Arraial, 01 (um) na 

Localidade km Sessenta, contemplando a Localidade Sucupira e adjacências; 01 (um) 

na Localidade Cabeça Preta, contemplando as localidades Tomé, Santa Maria e 

adjacências e finalmente, 01 (um) na Localidade Bom Fim de Baixo, contemplando as 

Localidades Bom Fim de Cima, Morros, Pitombeira, Socorro e adjacências.  
 

A Equipe de Trabalho que conduziu o desenvolvimento das atividades nos 

seminários foi formada pelos conselheiros do Conselho Popular de Saneamento, os 

Delegados – referentes à sua área de representação e, 03 (três) representantes da equipe 

técnica de assessoria do plano (RMS Engenharia) – 01 (uma) Engenheira Civil, Dra. 

Teresa Raquel de Lima Farias; 01 (uma) Tecnóloga, Sra. Mara Jane de Lima Oliveira e 

02 (duas) Assistentes Sociais, Dra. Rocklana Frota dos Santos e Dra. Flávia Alessandra 

Bezerra Furtado. 
 

O Processo de mobilização social para os seminários teve início com a 

capacitação massiva, realizada na Sede Urbana do município, onde conselheiros e 

delegados foram preparados para o desenvolvimento de ações, voltadas para a 

mobilização social das suas comunidades.  
 

Em momento posterior á capacitação, conselheiros e delegados sensibilizaram as 

suas comunidades para a importância da realização dos seminários, como também da 

participação de todos, no processo de discussão das propostas, vinculadas ao 

saneamento básico do município. E finalmente, as escolas públicas municipais também 

tiveram papel fundamental, na disseminação de informações e distribuição de convites – 

para pais; funcionários (as); moradores locais, representantes de igrejas, 

estabelecimentos comerciais, associações de moradores, etc.  
 

Sendo de natureza pública e com poder deliberativo de decisão no processo de 

construção e definição das propostas, vinculadas a questão do saneamento básico, e em  
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particular as ações propostas pelo PMSB, os seminários também tiveram como objetivo 

maior, uma sensibilização mais efetiva das comunidades, fazendo com que estas sejam 

símbolos de uma sociedade civil mais participativa.  
 

DIAZ BORDENAVE (1994) compreende que uma sociedade participativa seria, 

então, aquela em que todos os cidadãos têm parte na produção, gerência e usufruto dos 

bens da sociedade de maneira eqüitativa. Toda a estrutura social e todas as instituições 

estariam organizadas para tornar isto possível. 
 

Ao chegar aos locais de realização dos seminários, o público presente assinava 

os registros de presença referente à sua área de moradia. Logo após este momento, a 

equipe de trabalho dava início às atividades programadas para o evento. 
 

Inicialmente foi desenvolvido com os moradores das comunidades locais, o 

processo de construção das prioridades, com relação os principais problemas 

encontrados em seus locais de moradia. Este aconteceu de forma bem dinâmica e 

expressiva, onde conselheiros e delegados realizaram uma breve manifestação, 

relatando alguns fatos, sobre suas experiências pessoais e sociais vividas nas 

comunidades, em conjunto com outros moradores locais e, com membros pertencentes 

às Associações Comunitárias e Conselhos Municipais (Conselho Municipal de 

Assistência Social, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal da 

Saúde, Conselho Tutelar, entre outros). Neste momento foram destacados problemas e 

propostas, sobre a realidade do Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário 

(Esgoto), Manejo de Resíduos Sólidos (lixo), Drenagem de Águas Pluviais (Águas de 

chuva) e as questões vinculadas à situação sócio-econômica (Educação, saúde, moradia, 

aspectos relacionados às associações, sindicatos, organizações não-governamentais e/ou 

movimentos sociais organizados) referente a cada área do município.  
 

Este processo de discussão e reflexão foi concretizado através de uma “chuva” 

de perguntas e respostas (ver Figura 2.1), acerca das vivências cotidianas do público 

presente, sobre suas experiências com relação ao saneamento básico, em seus locais de  
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moradia, na vizinhança e em localidades próximas, sendo este momento inteiramente 

dedicado para se ouvir as suas manifestações.  

  

  

Figura 2.1 - Registro fotográfico dos seminários do PMSB, durante as discussões 
sobre os principais problemas do saneamento básico no município de Limoeiro do 

Norte – CE. 
 

Logo após estas manifestações de opiniões e, de fatos vivenciados e relatados 

acerca do saneamento básico de cada área, foram então definidas, através de um 

consenso conjunto, as suas principais prioridades, sendo estas expostas através de 

cartazes, para que todos os presentes nos seminários pudessem ler e conferir sobre o que 

foi colocado e decidido (ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Cartazes retratando os principais problemas do saneamento básico 
nas comunidades. 

 
Em seguida, ao ser retratado os problemas com relação ao saneamento básico, a 

equipe de trabalho desenvolveu a dinâmica de integração e desenvolvimento da 

realidade “O Mapa Falante” (ver Figura 2.3), como forma de criar e desenvolver, 

através das habilidades dos membros participantes, cartazes que pudessem manifestar à 

realidade futura das suas comunidades, ou seja, como eles gostariam que fossem os seus 

locais de moradia daqui a alguns anos.  
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Figura 2.3 - Público presente participando da dinâmica – O Mapa Falante nos 
seminários do PMSB. 

 

Durante o desenvolvimento desta ação, os participantes dos seminários 

sentiram-se bem à vontade, e construíram vários cartazes retratando vários mapas 

falantes, contendo sugestões e mudanças desejadas, servindo de base, para o futuro 

planejamento das ações a serem propostas pelo PMSB.  

 

Após a construção dos mapas falantes, todos os participantes apresentaram o seu 

cartaz (ver Figura 2.4) para os demais membros presentes nos seminários e pousaram 

para os registros fotográficos.  
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Figura 2.4 - Cartazes retratando as expectativas para o futuro de Limoeiro do 
Norte. 

 

Foram ressaltadas nos cartazes, através de gravuras, desenhos e frases, as 

seguintes expectativas:  

 

1. Para o Saneamento Básico – melhoria no abastecimento de água; ter água limpa 

e tratada em todas as comunidades, para se beber e realizar as tarefas diárias do 

lar; que todas as casas tenham acesso à água, através de torneiras e chuveiros 

(presença de água encanada); ter acesso à água potável, através do canal da 

irrigação; que a população tenha água em abundância; ampliação do reservatório 

de água; construção de uma rede de esgotamento sanitário; favorecer a 

construção de aterros sanitários adequados para os resíduos sólidos (lixo); ter 

uma coleta de lixo com calendário definido e com mais freqüência nas 



                                  

 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                     - 11 -  
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515  
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

comunidades, para que as ruas sejam mais limpas; incentivar a reciclagem do 

lixo; tratamento e construção de galerias e, um melhor planejamento da  

drenagem, com relação às águas pluviais, para que ruas e calçadas não fiquem 

alagadas, prejudicando o deslocamento de carros e pessoas, principalmente nas 

localidades.  
 

2. Para Urbanização da Cidade – ruas e calçadas melhor estruturadas e 

pavimentadas e, a construção de pontes.  
 

3. Para a Educação – que as escolas sejam de boa qualidade; ajudar os alunos a 

descobrirem a importância da leitura e de como é fundamental estar presente na 

escola; dar maior atenção aos alunos do Jardim da Infância; ter acesso a 

computadores e aulas de informática; ter acesso a Internet; ter acesso a um 

material escolar de qualidade (livros, cadernos, lápis, canetas, borrachas, fardas, 

mochilas, etc.); que a merenda escolar seja melhor e mais saudável; contratar 

mais profissionais para a área da Educação (Ex: professores de Educação Física 

e Informática, entre outros.); incentivo a pesquisas, através da construção de 

bibliotecas comunitárias, laboratórios de informática e universidades.  

 

4 Para a Cultura – construção de teatros ou centros culturais, que visem ensinar 

música e teatro.  

 

5. Para o Esporte – incentivo ao esporte (Ex: futebol, natação, vôlei, basquete, 

atletismo, corrida, capoeira, etc.); o esporte é visto como qualidade de vida; ter 

uma área verde para praticar esporte; ter um campo de futebol; ter uma quadra 

coberta, com piscina e, academias.  
 

6. Para o Lazer – construção de espaços adequados para o laser, como praças, 

clubes, igrejas, teatros, pólos esportivos, shoppings e parques de diversão.  
 

7. Para a Saúde – conscientizar sobre a importância da amamentação, para a mãe e 

a criança; conscientizar sobre a importância da higiene na família; contratar mais 

profissionais para a área da saúde (Ex: médicos, enfermeiros, dentistas, etc.); ter 
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acesso a tratamento odontológico; uma melhor estrutura para hospitais e postos 

de saúde, para a realização de exames e consultas; ter acesso a remédios; mais 

ambulâncias e uma UTI neonatal de qualidade. 
 

8. Para Trabalho e Renda – ter condições de abrir o seu próprio negócio; incentivo 

aos trabalhadores rurais, através da promoção de capacitações, visando o 

conhecimento do solo e da ação de plantar; incentivar empresas e indústrias para 

a geração de emprego e renda; incentivar programas e projetos que beneficiem 

os trabalhadores rurais; incentivar os micros empresários e, ter acesso a cursos 

profissionalizantes (Ex: corte e costura).  
 

9. Para os Animais – proteger os animais; construir locais mais adequados para a 

criação de animais; melhor estrutura e organização para os matadouros e 

conscientizar as pessoas quanto à criação de animais em seus locais de moradia 

(as formas de se criar e como deve ser feito).  
 

10. Para o Meio Ambiente – conscientizar sobre a importância de se consumir 

menos, para se produzir menos lixo; não poluir os rios; conscientizar sobre a 

importância de se proteger a natureza, as áreas verdes; não se fazer mais 

queimadas nas comunidades, principalmente próximo às áreas verdes e as casas; 

incentivar a arborização no município; ter menos áreas poluídas; ter ar puro; 

proteger os rios (rios livres e limpos); conscientizar sobre a importância da 

reciclagem e sobre o que significa aquecimento global, fazendo a relação com a 

proteção do nosso planeta e, que a população tenha mais harmonia com a 

natureza.  
 

11. Para a Segurança Pública – reforçar a segurança pública contra a violência e 

contratar mais policiais.  
 

12. Para uma melhor Qualidade de Vida – ter direito a mais benefícios sociais; 

acesso a eletrodomésticos; melhor qualidade para alimentação e vestuário; ter 
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moradia digna; melhores condições para os portadores de necessidades especiais 

e os idosos e, ter a presença de mais bancos.  
 

13. Para a Família – conscientizar sobre a importância de se valorizar a família e a 

comunidade; incentivar a juventude, para sempre estar em ação, na construção 

de algo; conscientizar sobre o papel da criança e do adolescente no contexto 

familiar; incentivar a união da família; desenvolver na família valores como 

liberdade, ética, respeito, compromisso, solidariedade e união; incentivar a paz e 

a busca por uma religião e, informar a todos os cidadãos do município sobre os 

seus direitos e deveres.  
 

14. E finalmente, para a Economia – utilizar os recursos públicos para melhorar o 

bem estar da população.      
 

O público presente nos seminários participou de forma ativa do processo de 

construção dos referendos, que serão apresentados em Conferência, através do 

Diagnóstico das Condições Sanitárias, Sócio-Econômicas e Ambientais do Município e, 

do Prognóstico: Objetivos, Metas, Programas e Ações do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Este momento será legitimado com a exposição da pesquisa técnica 

operacional da Engenharia (Técnicos da Engenharia Civil da RMS Engenharia), em 

conjunto com a pesquisa técnica da área Social (Técnicos do Serviço Social da RMS 

Engenharia), sendo esta realizada através da participação popular das comunidades de 

Limoeiro do Norte durante os eventos de mobilização social. Todas estas manifestações 

de participação popular e envolvimento da sociedade foram no desenvolvimento do 

plano, respeitadas e consagradas, através da participação social direta, aberta e 

democrática de todos os membros participantes. 
 

Através desse processo de construção das problemáticas, os participantes de 

todas as áreas/regiões refletiram sobre a sua realidade, como também perceberam a 

importância de todos estarem presentes, concretizando o verdadeiro espírito de união e 

participação durante o processo de elaboração do Plano, sendo parte integrante, na 

construção do planejamento das ações futuras, do Saneamento Básico de sua área.  
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De acordo com DIAZ BORDENAVE (1994) a luta pela participação social 

envolve ela mesma processos participatórios, isto é, atividades organizadas dos grupos  

com o objetivo de expressar necessidades ou demandas, defender interesses comuns, 

alcançar determinados objetivos econômicos, sociais ou políticos, ou influir de maneira 

direta nos poderes públicos.   
 

Os representantes da sociedade civil que estiveram presentes nos Seminários 

Comunitários do PMSB representam os moradores das comunidades locais e/ou as 

entidades de representação social presentes no município, ou seja, são membros e/ou 

participantes de sindicatos, associações comunitárias, instituições religiosas, conselhos 

municipais, movimentos sociais organizados, organizações não-governamentais, 

instituições de ensino, etc; que tenham alguma atuação social e interesse na questão do 

saneamento básico. 
 

Assim, no processo de construção das prioridades de cada área para a efetivação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Limoeiro do 

Norte estiveram presentes representantes de vários segmentos da sociedade civil; todos 

contribuindo com suas experiências e expectativas, sendo capazes de manifestar 

livremente as suas opiniões, acerca dos principais problemas e soluções, vinculadas à 

questão do saneamento básico no município. 

 

2.1. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES SETOR NH 4, SETOR NH 

5, SETOR NH 6 E SETOR S. 

 
O seminário comunitário do PMSB das Localidades Setor NH 4, Setor NH 5, 

Setor NH 6 e Setor S foi realizado na Localidade Setor NH 4, na Cooperativa 

Agropecuária do Perímetro Irrigado do Vale do Banabuiú LTDA – CAPIVAB (ver 

Figura 2.5), conforme ata anexada, que data de 22 (vinte e dois) de Setembro de 2008, 

às 10:00 (dez) horas.  
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Figura 2.5 - Local de realização do seminário da Localidade Setor NH 4 – 
Cooperativa  Agropecuária do Perímetro Irrigado do Vale do Banabuiú LTDA – 

CAPIVAB. 
 

Estavam presentes no seminário, representantes da sociedade civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Setor NH 4. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.1) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Setor NH 4, 

Setor NH 5, Setor NH 6 e Setor S, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.1 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Em todos os setores têm abastecimento de água; 
- A água encanada vem do poço profundo, que está localizado próximo aos lotes agrícolas A comunidade tem 
medo de que a água esteja contaminada, por conta da pulverização de veneno. Foi sugerido que seja feito 
exame da água do poço; 
- A água tem muito cloro, muitas pessoas têm problemas de saúde relacionados ao cloro; 
- As águas dos lotes (plantação de arroz) pulverizados com veneno correm para o Rio Banabuiú, 
contaminando a água; 
- Nos Setores 4, 5 e 6, o abastecimento vem do poço profundo; 
- No Setor S o abastecimento vem da adutora de Danças; 
- A água nem sempre se apresenta límpida, as velas dos filtros, das residências ficam muito sujas; 
- Em alguns locais (os mais altos), acontece de faltar água; 
- Falta “força”, pressão na rede. Nos pontos mais altos não se consegue encher as caixas d’água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Esgoto de banho e lavagem de utensílios domésticos, água servida, é lançado a céu aberto. As fossas negras 
são utilizadas somente para o esgoto do banheiro, águas negras; 
- As fossas são esgotadas frequentemente, e tem o esgoto lançado nos drenos; 
- O solo não absorve bem o esgoto, por isso a fossa enche muito rápido. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- A coleta acontece de porta em porta; 
- Uma caçamba coleta o lixo de 15 em 15 dias e leva para a Sede de Limoeiro; 
- Por conta do espaço de tempo entre uma coleta e outra, o lixo é queimado por algumas famílias;  
- Na entrada do Setor NHO 5 o lixo é jogado á céu aberto; 
- Já foi solicitado uma coleta com intervalo de 8 em 8 dias. 

PARA DRENAGEM 
- Durante as chuvas a água alaga as casas. Ex: Setor NH5 (área baixa); 
- Uma chuva de 50 mm já é suficiente para alagar a região; 
- Na parte baixa do Setor NHO 4, a estrada que dá acesso as demais comunidades alaga; 
- Os Setores se localizam próximo ao dique do DNOCS (Rio Banabuiú);  
- Falta manutenção no dique e os drenos estão aterrados, não tendo para onde a água correr; 
- Setor NHO 6 (local mais alto), sofre menos o efeito das chuvas; 
- Anos de Enchentes: 1985 (dique rompeu), 2004; 
- O assoreamento do Banabuiú foi citado como problema;  
- Ruas sem pavimentação; 
- Entre os quatro setores do saneamento a comunidade apontou como prioridade a drenagem das águas 
pluviais;  

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- A comunidade do Setor NHO 4 tem uma escola (educação infantil até o 9º ano); 
- Para todas as comunidades existem 3 (três) escolas, no setores NHO 4 e NHO 5 o funcionamento é normal, 
mas a do Setor S está desativada; 
- O Programa Brasil Alfabetizado funciona no Setor 4 e 6 (alfabetização de adultos); 
- O posto de saúde está em construção; 
- O atendimento acontece 2 (duas) vezes por semana, com uma equipe Do Programa Saúde da Família; 

- O Setor NHO 5 não tem cobertura de agentes de saúde, nos demais setores as visitas, domiciliares desses 
profissionais acontece periodicamente; 
- Excesso de pulverização na agricultura, mau uso do agrotóxico (sem equipamentos), embalagens de 
agrotóxicos são jogadas próximo ao canal de irrigação. 
- Ocupação e renda: Agricultura (Arroz 70% a 80% e feijão), Educação, e muitos moradores dos Setores 
trabalham na Chapada do Apodi, benefícios do governo federal. 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB.  

 



                                  

 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                     - 18 -  
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515  
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

2.2. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES CANTO GRANDE DE 

BAIXO, CANTO GRANDE DE CIMA E SETOR R. 

 
O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Canto Grande de Baixo, 

Canto Grande de Cima e Setor R foi realizado na Localidade Canto Grande de Baixo, na 

Escola Municipal Professor Pergentino (ver Figura 2.7), conforme ata anexada, que 

data de 22 (vinte e dois) de Setembro de 2008, às 16:00 (dezesseis) horas.  

 

Figura 2.7 - Local de realização do seminário da Localidade Canto Grande de 
Baixo – Escola Municipal Professor Pergentino. 

 

Estavam presentes no seminário, representantes da sociedade civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Canto Grande de 
Baixo. 

 
O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.2) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Canto 
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Grande de Baixo, Canto Grande de Cima e Setor R, no processo de elaboração do 

plano. Citamos: 

 

Quadro 2.2 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Adutora abastece as comunidades, mas a água não tem boa qualidade, é salobra; 
- C.G. de Baixo, falta água às vezes, a água é turva (vem do Banabuiú);  
- C.G. de Cima, a água tem pressão, a água vem do poço profundo, pois é a mesma adutora do setor R, a 
água tem muito cloro; 
- Presença de animais mortos no rio, onde se usa a água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Esgoto de banho vai para as plantas (terreiro); 
- A maioria das casas tem fossa só para esgoto sanitário; 
- As fossas sanitárias não precisam ser esgotadas freqüentemente, pois o solo tem boa absorção; 
- Algumas pessoas não têm banheiro. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Lixo é queimado ou faz um buraco e cobre com areia; 
- Não tem coleta de lixo;  
- Geralmente o lixo é jogado na rua; 
- Tem muito pneu em cima das casas (evitar raios);  
- Tem muito plástico jogado (animais comem e morrem). 

PARA DRENAGEM 
- Depois das chuvas precisava uma máquina para ajeitar as estradas; 
- A água carrega a terra e os canos ficam expostos; 
- Rio Banabuiú recebe água da Lagoa dos Veados; 
- Quando o rio bota água tem problema na passagem molhada; 
- Problemas com água acumulada; 
- No caminho de C. G. de Baixo para C.G. de Cima tem um bueiro, mas é baixo e está entupido; 
- A maioria não tem cisterna de água, mas existe; 
- Em 2004 choveu muito, mas a água não chegou a entrar nas casas; 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade a qualidade da 
água e o lixo. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Ocupação e renda: Serra do Apodi, algumas pessoas trabalham em Limoeiro; 
- Educação: A população do Setor R estuda em Bom Jesus, C.G. de Cima estuda em Limoeiro, Canto 
grande de Baixo tem uma escola para Educação Infantil, não tem muitos alunos, então a prefeitura 
prefere pagar o transporte p/ Limoeiro; 
- Saúde: No Setor R o médico atende em um prédio escolar (a cada 8 dias); 
- C.G. de Baixo o atendimento médico acontece a cada 8 dias em uma casa alugada (atendimento de 
péssima qualidade); 
- C.G. de Baixo tem Transporte Coletivo para Limoeiro (paga-se 4 reais), C.G. de Cima tem um Pau-de-
arara. 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.3. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES CIDADE ALTA E BOM 

JESUS. 

 

O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Cidade Alta e Bom Jesus 

foi realizado na Localidade Cidade Alta, na Associação Comunitária Limoeiro Alto (ver 

Figura 2.9), conforme ata anexada, que data de 22 (vinte e dois) de Setembro de 2008, 

às 19:00 (dezenove) horas.  

  

 

Figura 2.9 - Local de realização do seminário da Localidade Cidade Alta – 
Associação Comunitária Limoeiro Alto. 

 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da sociedade civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.10).  
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Figura 2.10 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Cidade Alta. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.3) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Cidade Alta 

e Bom Jesus, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.3 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Tem abastecimento de água do SAAE (captação no rio Jaguaribe); 
- Água de boa qualidade; 
- Não tem falta de água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Existe uma rede de esgoto em construção em toda a Cidade Alta; 
- Bom Jesus do Cruzeiro, não está contemplada com a rede de esgoto; 
- A rede está passando na rua, mais não está tendo a ligação para as casas (foi informado que depois o 
SAAE irá fazer a ligação das casas para a rede). 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Destino do lixo é o lixão; 
- Lixo é queimado; 
- Lixo é coletado de porta em porta duas vezes por semana; 
- Não tem coleta seletiva; 
- Em Bom Jesus a coleta ocorre uma vez por semana, em caçamba e caminhão compactador de porta em 
porta; 
- Têm duas casas de reciclagem em local impróprio, próximo as residências. 

PARA DRENAGEM 
- Bairro da Jurema possui alagamento; 
- Bom Jesus do Cruzeiro tem erosão por causa da chuva (alto) e não é possível trafegar; 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade o problema do 
lixo queimado. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Tem uma Fábrica de Cerâmica (problema de fumaça das chaminés); 
- Fábrica de doce (mesmo problema); 
- Tem um matadouro contaminando o Rio Jaguaribe (Sangue, água, carcaças); 
- Tem três escolas na Cidade Alta (Educação infantil até 2º grau); 
- Tem um posto de saúde, mas quase não tem atendimento (atendimento só no posto); 
- O trabalho das agentes de saúde é de boa qualidade (cobre toda a área); 
- Só funciona uma equipe de PSF; 
- Ocupação e Renda: presença de muitos aposentados, Chapada do Apodi, funcionários públicos - 
municipal e estadual, comércio, trabalho informal, comércio (retifica, escritório de contabilidade, 
mercadinho, confecção, pizzaria, loja de eletrodomésticos, posto de gasolina, caixa do BB no mercado). 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
 
2.4. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE BIXOPÁ E LOCALIDADE 

CABEÇA DA VACA. 

 

O Seminário Comunitário do PMSB do Distrito de Bixopá e Localidade Cabeça 

da Vaca foi realizado no Distrito de Bixopá, na Escola Professor José Afonso Ferreira 

Maia (ver Figura 2.11), conforme ata anexada, que data de 23 (vinte e três) de 

Setembro de 2008, às 16:00 (dezesseis) horas.  
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Figura 2.11 - Local de realização do seminário do Distrito de Bixopá – Escola 
Professor José Afonso Ferreira Maia. 

 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.12).  
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Figura 2.12 - Participantes do seminário do PMSB – Distrito de Bixopá. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.4) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar o Distrito de Bixopá e 

Localidade Cabeça da Vaca, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.4 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Cabeça da Vaca não tem abastecimento em algumas casas; 
- Espingarda está sendo feita à ligação; 
- No bairro São Lucas (Favela) não tem abastecimento, estão cavando e colocando os canos; 
- Na sede tem abastecimento do SAAE (mesma de Limoeiro sede); 
- Reservatório do Espinho; 
- A água tem muito cloro, mas é de boa qualidade; 
- Onde não tem rede usa-se cisterna (para beber), carro pipa (para beber), 
e retira-se água do açude, que não é de boa qualidade, pois os animais tomam banho, lava-se roupa e 
carro. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não tem rede;  
- Esgoto das pias e do banho vai para o quintal (visinhos) ou jogado na rua; 
- Esgoto sanitário vai para as fossas; 
- Terreno muito pedregoso (lajeiro), as fossas são muito rasas; 
- Quando as fossas são esgotadas, joga-se perto do lixão. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Coleta não acontece em todos os locais, só tem na sede; 
- Coleta acontece de porta em porta com caçamba aberta, de 15 em 15 dias (horário impróprio, de 
madrugada); 
- Lixo é queimado e jogado nos terrenos (próximo ao cemitério), contaminam as águas quando chove; 
- Lixo é jogado no meio da rua; 
- Destino do lixo é o Lixão.  

PARA DRENAGEM 
- Rua do Meio (Favela) – parte mais baixa, quando chove alaga; 
- Na Sede perto da praça alaga; 
- Enchente: 1974; 
- Quando chove, tem muita lama nas vias e não dá para andar (ruas sem pavimentação); 
- Açude do Bixopá – alaga quando chove; 
- Ocorrência de casos de dengue, próximo ao barreiro que acumula água da chuva; 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade o esgoto. 

PARA O SÓCIO-AMBIENTAL 
- Problemas com pocilgas; 
- Tem uma Escola de Educação Básica (alfabetização ate o 9º ano), tem dois anexos, Tanquinho e Croata 
de Baixo (fundamental 1); 
- Ensino médio é feito em Limoeiro; 
- Casa de apoio para a saúde (Matadouro) fica a 1 km de Bixopá (1 equipe do PSF 
atende, mas não é suficiente); 

- Estão construindo um Posto de Saúde (ao lado da escola); 
- Existem 8 agentes de saúde que cobrem toda a área; 
- Existe uma quadra de esportes na sede e um campo de futebol; 
- Posto de Saúde que está sendo construído (tem boa estrutura); 
- Tem ônibus e pau-de-arara todo dia; 
- Ocupação e renda: existe uma pedreira (quebra-pedra), fornecimento de lenha para a cerâmica, 
funcionários públicos municipais, Canal da integração, Chapadão de Russas, agricultura de subsistência 
(feijão, milho e mandioca), não tem emprego, as pessoas vivem da aposentadoria dos avós. 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.5. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES INGARANA, CONGO I E 

CONGO II. 

 

O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Ingarana, Congo I e Congo 

II foi realizado na Localidade Ingarana, na Sociedade dos Moradores de Ingarana (ver 

Figura 2.13), conforme ata anexada, que data de 23 (vinte e três) de Setembro de 

2008, às 19:00 (dezenove) horas.  

 

 

Figura 2.13 - Local de realização do seminário da Localidade Ingarana – 
Sociedade dos Moradores de Ingarana. 

 

 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.14).  
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Figura 2.14 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Ingarana. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.5) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Ingarana, 

Congo I e Congo II, no processo de elaboração do plano. Citamos: 

 



                                  

 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                     - 29 -  
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515  
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

 

Quadro 2.5 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Tem abastecimento, mais falta água toda semana; 
- Nos locais mais altos falta mais água; 
- A rede tem pressão, quando tem água; 
- A qualidade não e boa, possui cloro em excesso e é salobra; 
- A água vem do setor 5; 
- Congo II – muitas; pessoas estão doentes por causa desta água (não tem boa qualidade). 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não tem rede de esgoto; 
- Em Ingarana não tem rede de esgoto, poucas casas não têm fossa; 
- Congo I – a minoria tem fossa, o esgoto é lançado a céu aberto; 
- A região é muito pedregosa, dificulta a execução de fossa (fossa rasa); 
- Congo II – minoria tem fossa, poucas casas têm banheiro. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Ingarana – o lixo é coletado num tambor em frente à escola; 
- Coleta é feita uma vez por semana; 
- Congo II – a coleta é feita de 15 em 15 dias, possui 2 tambores e o lixo de maneira geral é queimado; 
- Congo I – a coleta é feita em algumas casas; 
- Caçamba aberta coleta nas comunidades e dispersa o lixo que chega até o Açude de Ingarana. 

PARA DRENAGEM 
- Congo I – A Lagoa da Imbueiras no inverno transborda e alaga os terreiros das casas; 
- Ocorrem problemas nas estradas – atolamento;  
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade é água de 
qualidade. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- As 3 comunidades possuem escola (total de 3), mais no momento apenas 2 estão funcionando,uma em 
Ingarana, até o ensino fundamental 2 e outra em Congo II, onde funciona a 2º e 4º série do ensino 
fundamental 1; 
- A escola de Ingarana atende toda a região (Congo I e II); 
- Saúde: em Ingarana uma equipe de saúde da família atende num galpão, a mesma equipe do PSF 
atende no Congo I; 
- A equipe de PSF está a 6 meses sem médico; 
- O atendimento odontológico está localizado na comunidade de Espinho; 
- As 3 regiões são cobertas com agentes de saúde; 
- Transporte: não possui um coletivo, utilizam o transporte de linha que vem de Morada Nova, não existe 
um abrigo para a espera do transporte; 
- Congo I: tem um ônibus; 
- Ocupação e renda: Agricultura (feijão, milho, mandioca, caju e castanha), funcionalismo público 
estadual e municipal, tabuleiro de russas e aposentadoria; 
- Lazer: Não tem lazer (não possui quadra, pracinha, campo de futebol). 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.6. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES ESPINHO E DANÇAS. 

 
O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Espinho e Danças foi 

realizado na Localidade Espinho, no Galpão da Igreja Católica (ver Figura 2.15), 

conforme Ata Anexada, que data de 24 (vinte e quatro) de Setembro de 2008, às 10:00 

(dez) horas.  

 

Figura 2.15 - Local de realização do seminário da Localidade Espinho – Galpão da 
Igreja Católica. 

 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.16).  
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Figura 2.16 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Espinho. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.6) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Espinho e 

Danças, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.6 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Espinho e Danças possuem rede de abastecimento de água do SAAE (água vem de Limoeiro); 
- Água com muito cloro; 
- No período da chuva a qualidade piora muito; 
- A maioria das casas possui caixa d’água; 
- Água com pressão. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Durante as chuvas as fossas ficam cheias (Espinho); 
- O esgoto do banho é jogado a céu aberto, para o esgoto do banheiro é usado fossa; 
- O solo é muito pedregoso, não dando para construir fossas profundas; 
- Há uma lavanderia que escorre as suas águas para um colégio, através de esgoto a céu aberto. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Há coleta de lixo uma vez por semana de porta em porta, que é feito por uma caçamba; 
- Poucas pessoas queimam o lixo; 
- Jogam lixo próximo ao rio; 
- Restos de animais mortos são jogados perto do rio e próximos a um reservatório; 
- Em Danças a coleta não atende toda a população. 

PARA DRENAGEM 
- Durante as chuvas a ponte do rio Banabuiú rompe, ficam sem acesso as comunidades de Espinho e 
Danças, é preciso atravessar de canoa e pagar por este transporte (0,50 á 1,00). 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade o lixo e a 
ponte. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Muitas pocilgas; 
- Possui uma cerâmica que está deixando a população com problemas respiratórios; 
- Ocupação e renda: Danças – trabalhos com palha de carnaúba, produção de caju e no inverno se planta 
milho e feijão; 
- Ocupação e renda: Espinho – possui um grupo de mulheres (20) que vendem confecções e produtos 
feitos na comunidade numa feira na praça de 15 em 15 dias; 
- Educação: Escola no Espinho que atende Espinho e Danças até o Ensino Fundamental 2; 
- Posto de Saúde está sendo construído, uma equipe do PSF (está sem médico) atende numa sala da 
associação (mesma que atende 6 comunidades) – Um dentista atende uma vez por semana; 
- Transporte: Há um ônibus coletivo que passa pela região; 
- Lazer: Espinho – 2 campos de futebol, uma quadra que não é coberta e uma pracinha; 
- Lazer: Danças - a quadra está destruída; 
- Ocupação e renda: Espinho e Danças – cerâmica, Tabuleiro de Russas, Chapada do Apodi, 
aposentadoria, muitas pessoas trabalham em Limoeiro; 
- Solicitação da comunidade de Espinho: quadra coberta. 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.7.    SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES PEDRA BRANCA, 

TABULEIRO ALTO, VÁRZEA DO COBRA, LAGOA DAS CARNAÚBAS E 

JUREMA.   
 

O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Pedra Branca, Tabuleiro 

Alto, Várzea do Cobra, Lagoa das Carnaúbas e Jurema foi realizado na Localidade 

Pedra Branca, na Escola Francisco Sales Bandeira, conforme ata anexada, que data de 

24 (vinte e quatro) de setembro de 2008, às 16:00 (dezesseis) horas.  

 
Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.17).  
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Figura 2.17 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Pedra Branca. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.7) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Pedra 

Branca, Tabuleiro Alto, Várzea do Cobra, Lagoa das Carnaúbas e Jurema, no processo 

de elaboração do plano. Citamos: 
 

Quadro 2.7 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Algumas casas possuem poços; 
- Existe rede de abastecimento do SAAE (manancial poço profundo na própria comunidade, Jurema e Lagoa 
das Carnaúbas são a mesma adutora poço); 
- Lagoa das Carnaúbas - ás vezes falta água; 
- Em Pedra Branca e Tabuleiro Alto a água tem muito ferro (cheio de capa rosa); 
- Lagoa das Carnaúbas e Jurema - água de boa qualidade; 
- Várzea do Cobra não tem rede de abastecimento, são utilizados poços individuais (água salobra e não tem 
boa qualidade), possui 2 chafariz público, que a comunidade se abastece desta água; 
- Segundo o SAAE existe um projeto que irá substituir os sistemas alternativos de água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- São utilizadas fossas negras para esgoto sanitário. O esgoto do banho e da lavagem de utensílios é usado nas 
plantas. Mas, em algumas casas possui fossa para este tipo de esgoto; 
- Algumas casas não têm banheiro (Tabuleiro e Várzea do Cobra); 
- Existem fossas próximas aos poços de abastecimento de água;  
- Várzea do Cobra tem fossas á 3 metros do chafariz público, foi realizado análise desta água e deu resultado 
bactéria do tipo coliforme; 
- Quando as fossas são esgotadas joga-se o dejeto á céu aberto (se paga em média R$ 40,00 reais por este 
serviço). 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- O lixo é queimado; 
- A coleta é feita a cada 8 dias em caçamba aberta; 
- Na comunidade de Carroçal (Pedra Branca) não existe coleta; 
- Em Tabuleiro e Várzea do Cobra algumas casas não tem coleta; 
- As pessoas queimam, jogam em terrenos baldios; 
- Em Várzea do Cobra jogam lixo próximo aos chafarizes públicos. 
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PARA DRENAGEM 
- Quando chove alaga as casas em Pedra Branca na estrada carroçal; 
- Várzea do Cobra também alaga, quase entrou água nas casas; 
- Grandes Enchentes (1985, 1989); 
- Lagoa das Carnaúbas existem bueiros; 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade de Tabuleiro Alto, 
Pedra Branca e Várzea do Cobra, água de boa qualidade e banheiros. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Em Várzea e Tabuleiro ainda existem casas de taipa; 
- Várzea do Cobra, Tabuleiro e Pedra Branca tem pocilgas, L. das Carnaúbas não tem; 
- Educação: Em Pedra Branca tem uma escola até o ensino fundamental 2 que atende as outras comunidades; 
- Tabuleiro tem um anexo onde funciona só escola infantil; 
- Várzea tem uma escola com boa estrutura que tem educação para jovens e adultos; 
- Existe transporte escolar, mas é precário; 
- Saúde: tem um posto de Saúde (mini-hospital) em Várzea do Cobra e atende as demais comunidades, tem 
uma pequeno consultório dentário na escola de Pedra Branca que atende a comunidade 2 vezes por semana; 
- Tem uma equipe de PSF que atente a todas as comunidades; 
- Ocupação e renda: aposentados, funcionários públicos municipais e estaduais, cerâmica, agricultura (limão, 
banana, macaxeira, melancia, criação de gado, ovelhas, Chapada do Apodi, cera de carnaúba). 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
 
2.8.   SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES BOM FIM DE BAIXO, 

BOM FIM DE CIMA, MORROS, PITOMBEIRA E SOCORRO.  

 
O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Bom Fim de Baixo, Bom 

Fim de Cima, Morros, Pitombeira e Socorro foi realizado na Localidade Bom Fim de 

Baixo, na Igreja Católica do Senhor do Bom Fim (ver Figura 2.18), conforme ata 

anexada, que data de 25 (vinte e cinco) de Setembro de 2008, às 10:00 (dez) horas.  

 

 
 

Figura 2.18 - Local de realização do seminário da Localidade Bom Fim de Baixo – 
Igreja Católica do Senhor do Bom Fim. 
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Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.19).  

   
 

  

  

Figura 2.19 -  Participantes do seminário do PMSB – Localidade Bom Fim de 
Baixo. 
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O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.8) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Bom Fim de 

Baixo, Bom Fim de Cima, Morros, Pitombeira e Socorro, no processo de elaboração do 

plano. Citamos: 

 

Quadro 2.8 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
-Tem abastecimento de água em Bom Fim;  
- Algumas casas possuem poço, onde não se liga à rede; 
- Pitombeiras e Morros têm abastecimento de água, mas utilizam poços em muitas casas; 
- Em Socorro quase todos se utilizam de água encanada;  
- Existe rede de abastecimento do SAAE (adutora do rio Quixeré); 
- Água de boa qualidade, mas às vezes apresenta muito cloro; 
- Durante o inverno a água fica amarelada; 
- A água dos poços às vezes é salobra e apresenta ferro; 
- Em toda a região as pessoas se utilizam de cisternas. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não existe rede de esgoto; 
- São utilizadas fossas negras para esgoto sanitário, o esgoto do banho e da lavagem de utensílios é 
utilizado nas plantas, terrenos e céu aberto; 
- As fossas demoram a encher, o solo tem boa absorção; 
- Algumas casas não têm banheiro (Bom Fim de Cima); 
- Em Socorro tem 03 casas de barro, taipa, mas com fossas e banheiros precários; 
- Existem fossas próximas aos poços de abastecimento de água localizados em terreno de aluvião; 
- O Rio é poluído pela comunidade (lava-se roupas, carros, animais, deposita-se dejetos, etc.); 
- Existe um documento elaborado pelas ACS da comunidade de Socorro que foi entregue ao gestor 
municipal, solicitando melhorias para a comunidade (casas, calçamento, iluminação, etc.). 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- A coleta é feita a cada 8 dias em caçamba aberta, de porta em porta; 
- Em Bonfim há locais que não é feita a coleta; 
- No caminho de Bom Fim para Populares jogam lixo e animais mortos; 
- As pessoas queimam, e jogam lixo na Barragem; 
- Em Pitombeiras joga-se lixo e animais mortos no Bueiro do Córrego, mas existe coleta a cada 8 dias. 

PARA DRENAGEM 
- Quando chove alaga as ruas de todas as comunidades; 
- Grandes Enchentes (1974, 1985, 1989); 
- Na comunidade de Bom Fim há um córrego onde já construíram casas de mutirão e ainda estão outras 
em construção; 
- Na Barragem das Pedrinhas – no caminho de Bom Fim para a Serra, quando vem água do Castanhão, a 
passagem alaga e fica intransitável – tem fotos! 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Educação: tem uma escola até o ensino fundamental 1 (6ª serie) em Bom Fim de Baixo e Socorro. As 
crianças das demais comunidades estudam em Limoeiro; 
- Não há transporte escolar; 
- Saúde: não tem um posto de Saúde, tem um ponto de apoio no Bom Fim de Cima; 
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- Tem uma equipe de PSF que atente uma vez por mês no mutirão; 
- Bom Fim de Baixo, e Morros - a mesma equipe (PSF) atende uma vez por mês aos diabéticos, 
hipertensos; 
- Todas as comunidades são cobertas por agentes de saúde; 
- Parte da área de Socorro está descoberta de ACS;  
- Ocupação e renda: agricultura (feijão, milho, banana) Chapada do Apodi, vacarias, agentes de saúde, 
municipais e estaduais, aposentados; 
- Em Socorro a maioria das pessoas trabalha no Centro; 
- No Bom Fim de Cima, as pessoas trabalham com a quebra de milho e corte da carnaúba; 
- Lazer: Barragem das Pedrinhas, barracas, 1 quadra, 1 igreja em Bom Fim de Cima;   
- Em Socorro solicita-se uma praça; 
- Pitombeira: solicitação de uma quadra poliesportiva;  
- Bonfim de Baixo requer uma melhor estrutura do colégio, sugerem que o antigo seja um posto de 
saúde.  Melhorar a quadra; 
- Morros – melhorar e ativar o colégio, pois não funciona mais. Uma Quadra de Esportes; 
- Bom Fim de Cima pede um centro para idosos e crianças; 
- Não há transporte coletivo.    
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para as comunidades o Lixo, mas 
com relação a educação e conscientização dos moradores, Drenagem e pavimentação. 
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
 
2.9.  SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES KM SESSENTA E 

SUCUPIRA.  

 

O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades km Sessenta e Sucupira foi 

realizado na Localidade km Sessenta, na Escola de Ensino Fundamental Deputado 

Manoel de Castro (ver Figura 2.20), conforme ata anexada, que data de 25 (vinte e 

cinco) de Setembro de 2008, às 16:00 (dezesseis) horas.  
 

 
Figura 2.20 - Local de realização do seminário da Localidade km Sessenta – Escola 

de Ensino Fundamental Deputado Manoel de Castro. 
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Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.21).  
 

 
 

  

  

Figura 2.21 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade km Sessenta. 
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O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.9) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades km Sessenta 

e Sucupira, no processo de elaboração do plano. Citamos: 

 

Quadro 2.9 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
km 60 
-Tem abastecimento de água;  
- Um poço que abastece a comunidade; 
- Água sem tratamento com muito calcáreo;  
- A água não é clorada, pois a população reclamava – problemas de saúde; 
SUCUPIRA 
- Água clorada, muito cloro, sem qualidade; 
- Maioria das pessoas não tem caixa d’água; 
- A água é limpa, mas com calcáreo, as velas dos filtros ficam com uma crosta; 
- Casos de pessoas doentes, suspeitas de pessoas com cálculo renal por conta da água; 
- Poucas pessoas possuem cisterna, a maioria possui tanques pequenos de máx 1000 litros. 
Obs. No mês de Agosto técnicos do SAAE coletaram água para análise, mas não retornaram com o 
resultado. A COGERH está monitorando a qualidade da água dessa região por conta da quantidade de 
agrotóxico. A população também demonstra preocupação com relação a essa questão e entendimento 
sobre a contaminação do subsolo pelo agrotóxico utilizado pelas multinacionais de plantação de abacaxi 
principalmente. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não existe rede de esgoto; 
- Cerca de 30% das casas não tem fossa em Sucupira;  
- No mutirão novo em Sucupira, cerca de 20 famílias não tem banheiro; 
- Existem porcos e vacas soltos nas ruas de Sucupira; 
- Já no km 60, os criadores de porcos possuem chiqueiros com fossa acimentada; 
- No km 60 são utilizadas fossas negras para esgoto sanitário, o esgoto do banho e da lavagem de 
utensílios é utilizado nas plantas, terrenos e céu aberto; 
- As fossas demoram a encher, em média 5 anos, o solo tem 2 m de espessura; 
- Quando enche uma fossa, se constrói outra.  

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- A coleta é feita a cada 08 dias (terça feira) em uma F.4000 aberta, de porta em porta; 
- Os moradores, em sua grande maioria, aguardam a coleta; 
- Poucos ainda queimam e/ou jogam em terrenos baldios, e atrás da igreja. 

PARA DRENAGEM 
- Quando chove, alagam as ruas das duas comunidades e chega a invadir algumas casas; 
- Em 2004, entrou água nas casas em Sucupira (no mutirão velho e no novo, e no Baixio); 
- Grandes Enchentes (1985 e 2004); 
- No km 60 – 5 casas alagaram nesse ano de 2008, chuva de 170 mm; 
- Segundo os moradores, a água da chuva vem pelo olho d’água e vai para o rio Mossoró; 
- Problemas nas estradas durante as chuvas. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Casas de Taipa – em Sucupira tem aproximadamente 100 casas de taipa. No km 60 cerca de 50 casas 
apenas; 
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- Educação: km 60 tem uma escola até o ensino fundamental II (9ª serie) que atende algumas localidades 
próximas. Sucupira – idem; 
- Saúde: km 60 existe um Posto de Saúde que atende a 6 comunidades da chapada; 
Existem cerca de 70 famílias descobertas, sem agentes de saúde; 
- Sucupira: tem um ponto de apoio, com uma equipe de PSF completa, que atente uma vez por semana; 
- Ocupação e renda: agricultura (feijão, milho,) e firmas: Belmont, Banesa, Carbomil corte de lenha, 
pedreira e carvão, agentes de saúde, municipais e estaduais, aposentados, professores; 
- Lazer: km 60: 1 parque uma vez por ano, 1 quadra, 1 clube e 1 campo. 
- Em Sucupira: 1 quadra, 1 campo, 1 igreja, 1 pracinha. E muitos bares. 
- As duas comunidades solicitam mais segurança. 
- Transporte coletivo de R$ 8,00 saindo de Sucupira e R$ 10,00 saindo de Sessenta.    
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade do km 60 a 
qualidade da água e, em Sucupira, além da qualidade da água, banheiros para as casas que não tem.  
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
 
2.10. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES CABEÇA PRETA, 

TOMÉ E SANTA MARIA.  

 
O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Cabeça Preta, Tomé e 

Santa Maria foi realizado na Localidade Cabeça Preta, na Escola Joaquim Lino 

Gadelha, conforme ata anexada, que data de 25 (vinte e cinco) de Setembro de 2008, 

às 19:00 (dezenove) horas.  
 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da sociedade civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.22).  
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Figura 2.22 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Cabeça Preta. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.10) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Cabeça 

Preta, Tomé e Santa Maria, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.10 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Existe a rede, mas não abastece toda a região; 
- Não há falta de água, só quando quebra um cano ou há algum problema na rede; 
- Quem não tem a rede utiliza a água dos vizinhos; 
- Ás vezes a água é suja; 
- A água que vem do Rio Jaguaribe passa por um canal onde é jogado veneno (agrotóxico), pessoas 
utilizam o canal para banho; 
- Algumas casas possuem caixa d’ água; 
- Não há tratamento, a comunidade é quem filtra e clora sua água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Utilizam-se fossas, mas algumas residências não têm fossa (devido o terreno – pedregoso);  
- Presença de fossas rasas. Existem aproximadamente 100 casas sem fossas, localizadas em região de 
alagamento; 
- São utilizadas fossas negras para esgoto sanitário, o esgoto do banho e da lavagem de utensílios e 
roupas é lançado a céu aberto nos quintais; 
- Os dejetos dos porcos são utilizados como adubo. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- Tem coleta de porta em porta, num carro aberto (F4000), 2x por semana; 
- Vizinho a Vila da Paz - não há coleta;  
- Joga-se lixo na Ladeira Velha; 
- Existe pouca queimada de lixo;  

PARA DRENAGEM 
- No período de chuvas ficam áreas alagadas; 
- Grandes Enchentes (1984, 1985).  
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a Cabeça Preta: Tratamento 
da água e rede de esgoto.  

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Uma escola atende até o Fundamental II; 
- A Escola Piamarta – Ong de Padres atende até a 7ª série e oferece cursos profissionalizantes; 
- Há também uma escola infantil que é um anexo da escola maior; 
- O transporte escolar é irregular, há relatos de perda de provas por falta do transporte; 
- Há um Posto de Saúde com uma equipe de PSF (com 1 médico e 1 enfermeira) que atende toda a 
região (a demanda espontânea) 1 x por semana, sendo 1 dia para gestantes e outro para hipertensos; 
- Dois Agentes de Saúde atendem a região, porém a Vila da Paz é descoberta por esse profissional; 
- Ocupação: Chapada do Apodi, (Carbomil, Banesa, Del Mont), Chapadão de Russas, no centro de 
Limoeiro; 
- Os profissionais da escola vêm de fora da comunidade; 
- Existe um transporte coletivo – 4,00 para a sede de Limoeiro; 
- Lazer: 1 quadra poli esportiva, porém não há organização, 2 igrejas; 
- Ainda existem casas de Taipa na região.   
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.11. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DAS LOCALIDADES CÓRREGO DE 

AREIA, QUIXABA E MILAGRES.  

 
O Seminário Comunitário do PMSB das Localidades Córrego de Areia, Quixaba 

e Milagres foi realizado na Localidade Córrego de Areia (ver Figura 2.23), na Escola 

Antônio de Castro Pereira, conforme ata anexada, que data de 09 (nove) de Outubro de 

2008, às 16:00 (dezesseis) horas.  

 

 
Figura 2.23 - Local de realização do seminário da Localidade Córrego de Areia – 

Escola Antônio de Castro Pereira. 
 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da sociedade civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.24). 
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Figura 2.24 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Córrego de Areia. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.11) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar as Localidades Córrego de 

Areia, Quixaba e Milagres, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.11 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
QUIXABA 
- Não tem abastecimento de água, a maioria da comunidade usa água de poço; 
- Os locais que tem água vêm de adutoras; 
- 150 casas têm água de poço salobra. 
CÓRREGO DE AREIA 
- Água de boa qualidade em alguns locais; 
- Poços com capa rosa; 
- O tratamento é feito em casa com filtração e cloração (só alguns cloram); 
- A água do SAAE tem boa qualidade, mas a comunidade reclama do cloro; 
- Falta de água é raro, mas quando acontece é durante o dia; 
- Grande parte da comunidade possui caixas d’ água; 
Obs. Na comunidade há plantio de arroz e existe a contaminação das águas por agrotóxicos utilizados 
nas plantações. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não existe rede de esgoto; 
- São utilizadas fossas negras para esgoto sanitário, o esgoto do banho e da lavagem de utensílios e 
roupas é lançado céu aberto; 
- Há proximidade das fossas com os poços; 
- Solo com boa absorção; 
- A comunidade esgota as fossas por conta própria, com o custo de R$ 50,00 – mas denuncia que o carro 
limpa fossa despeja os dejetos no lixão; 
Obs. Presença de18 casas sem banheiros. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- A coleta é realizada uma vez por semana em caçamba, o carro pega o lixo na estrada; 
- A coleta é feita só na via principal, não há coleta nos becos; 
- Muitos ainda queimam o lixo; 
- Pessoas jogam lixo nos rios nas proximidades. 

PARA DRENAGEM 
- Quando chove alaga as ruas que ficam intransitáveis; 
- A comunidade relata que o SAAE começou a colocar os anéis, mas não concluiu o serviço; 
- Grandes Enchentes (1985 e 1989). Em 1989, as pessoas tiveram que sair de suas casas, as residências 
ficaram ilhadas.         

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- Educação: Quixaba tem 01 (uma) escola, mas não funciona por quantidade insuficiente de alunos. 
Córrego de Areia tem 01 escola pública que atende as demais comunidades vizinhas e que contempla do 
ensino infantil até a 9ª serie, além do EJA; 
- Saúde: Existe um posto de Saúde com uma equipe de PSF em Córrego de Areia, segundo relatos o 
posto fica mal localizado, com uma distância de até 4 km para algumas localidades; 
- A área é coberta por 05 agentes de saúde ( 02 no Córrego e 01 em cada comunidade); 
- Ocupação e renda: Agricultura, artesanato, cerâmicas, coco; 
- Lazer: Possuem uma quadra em construção em Quixaba, uma quadra em Milagres e duas quadras em 
Córrego de Areia; 
- As comunidades possuem igrejas evangélicas e terreiros de umbanda, há uma igreja católica em 
construção.  
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade de Quixaba: O 
abastecimento de água.  
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.12. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE ARRAIAL.  

  
O Seminário Comunitário do PMSB da Localidade Arraial foi realizado (ver 

Figura 2.25), na Igreja Católica de Nossa Senhora das Dores, conforme ata anexada, 

que data de 09 (nove) de Outubro de 2008, às 19:00 (dezenove) horas.  

 

 
 

Figura 2.25 -  Local de realização do seminário da Localidade Arraial – Igreja 
Católica de Nossa Senhora das Dores. 

 
Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.26). 
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Figura 2.26 - Participantes do seminário do PMSB – Localidade Arraial. 
 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.12) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar a Localidade Arraial, no 

processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.12 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA 

- Quase todas as casas têm rede de abastecimento de água do SAAE; 
- No verão falta muita água - às vezes a água é fraca; 
- No inverno a água fica barrenta; 
- A comunidade relata que a água tem muito cloro. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Não existe rede de esgoto; 
- São utilizadas fossas negras para esgoto sanitário, o esgoto do banho e da lavagem de utensílios e 
roupas é lançado céu aberto; 
- Problemas com pocilgas e esgotos a céu aberto. 

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- A coleta é feita uma vez por semana, em uma caçamba aberta de porta em porta; 
- Os moradores relatam que algumas vezes o carro do lixo não passa; 
- Canafístula passa carro compactador; 
- Muitos ainda queimam o lixo; 
- Coleta Seletiva foi apontada como uma necessidade; 
- Não há coleta para as podas de árvores, nem destino adequado para pilhas, baterias, etc. 

PARA DRENAGEM 

- Quando chove, as casas ficam cercadas pelas águas do Rio Jaguaribe; 
- Em Arraial não tem pavimentação. Problemas com as estradas; 
- Grandes Enchentes (1960, 1970, 1974 e 1985); 
- A ocupação irregular de algumas casas está prejudicando a drenagem; 
- Ocorrência de problemas, nas estradas não pavimentadas, bueiro quebrado. 

PARA SÓCIO-AMBIENTAL 
- A população denunciou a fumaça das chaminés das cerâmicas e das padarias; 
- Educação: 01 escola pública feita pela comunidade (ajudou na construção), que contempla alunos do 
ensino infantil até a 7ª série; 
- Alguns alunos do ensino médio recorrem ao Distrito de Flores, no município de Russas.  
- O transporte escolar transporta alunos do ensino médio para Limoeiro; 
- Saúde: Existe 01 (um) posto de Saúde com 01 (uma) Equipe de PSF em São Raimundo; 
- A comunidade denuncia que o posto funciona de maneira precária, pois é constante a falta de água. A 
equipe médica só atende 4 horas por dia; 
- A área é coberta por 4 agentes de saúde ( 2 no Arraial, 1 em São Raimundo e 1 em Canafístula. Em 
média 250 famílias por ACS; 
- Os moradores solicitam um posto de saúde em Arraial; 
- Ocupação e renda: Criação de gado para produção e comercialização de leite; muitas pessoas trabalham 
com cerâmicas, fabricam redes em São Raimundo, pintura, bordado, tapete, renda, toalhas; 
- Lazer: Possui 1 quadra e 1 praça em São Raimundo; 
- A população solicita uma ciclovia, iluminação, sinalização, estrada muito estreita. 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a comunidade de Arraial: a 
rede de esgoto e o lixo, restauração do rio Jaguaribe.  
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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2.13. SEMINÁRIO COMUNITÁRIO DA SEDE URBANA DE LIMOEIRO DO 

NORTE.  

  
O Seminário Comunitário do PMSB da Sede Urbana de Limoeiro do Norte foi 

realizado (ver Figura 2.27), no Auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Campus Limoeiro do Norte, conforme ata anexada, que data de 10 (dez) 

de Outubro de 2008, às 10:00 (dez) horas.  

 

 
Figura 2.27 - Local de realização do seminário da Sede Urbana de Limoeiro do 

Norte – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Limoeiro 
do Norte. 

 

Estavam presentes no Seminário, os representantes da Sociedade Civil das 

comunidades locais e, alguns membros da Equipe Técnica da RMS Engenharia (ver 

Figura 2.28). 
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Figura 2.28 - Participantes do seminário do PMSB – Sede Urbana de Limoeiro do 
Norte. 

 

O público presente manifestou e contribuiu, através de um diálogo aberto e 

democrático, com fatos que evidenciaram a realidade atual (ver Quadro 2.13) da sua 

comunidade, acerca do saneamento básico, para representar a Sede Urbana do 

município, no processo de elaboração do plano. Citamos: 
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Quadro 2.13 – Retorno da Sociedade – Realidade Atual 
REALIDADE ATUAL 

PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
- Captação - Quixeré - a montante da cidade - no limite do abastecimento - população teme que água 
acabe; 
- Turbidez no período da chuva. No inverno a água fica barrenta; 
- A comunidade relata que a água tem muito cloro; 
- Na Ilha, quando quebra os canos, falta água. 

PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
- Ilha tem problemas com fossas - fossas rasas; 
- Bairro Limoeirinho - problema com fossas, quando chove, os dejetos se misturam com a água; 
- No final da Rua Gaspar de Oliveira tem fossas que estouraram; 
- Coletor Público que vai para a estação de tratamento; 
- Fossa com pouca capacidade para jogar na Lagoa de Estabilização. Sub- dimensionada, feita para 200 
residências, hoje recebe 700 residências; 
- Lagoa Luiz Alves tem mau cheiro, população tem reclamado, as casas são muito próximas da lagoa.   

PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 
- No bairro do Centro – lixo jogado no Jaguaribe; 
- O canal atrás da Câmara dos Vereadores é cheio de entulho de material de construção. 
- Rua Dr. Gaspar de Oliveira – lixo em terrenos baldios; 
- Muitos moradores ainda queimam o lixo; 
- Resíduos sólidos – lixão contamina lençol de Maria Dias. 

PARA DRENAGEM 
- Rua Prof. Ricardo - no período de chuva fica alagada; 
- Rua Lopes Maranhão - “dá água na cintura”; 
- Moradores relatam que toda a sede tem problemas de drenagem, em períodos de grandes chuvas “dá 
água na canela”; 
- Grandes Enchentes (1985, 1989); 
- Santa Elisabeth – Mutirão do Padre – Bom Nome – Buracos e Lagoas que precisam ser aterrados – Já 
solicitaram; 
- A Cidade é muito suja, mesmo tendo a coleta; 
- Limpeza pública é insuficiente. 
- Entre os quatro setores do saneamento foi apontado como prioridade para a Sede: a questão da 
drenagem e do lixo.  
Fonte: Elaborado com base no retorno da sociedade durante a realização dos Seminários do PMSB. 
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3. CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - 

PMSB DE LIMOEIRO DO NORTE – CE.  

 

Na data de 18 (dezoito) de Fevereiro de 2009, às 8:00 (oito) horas, a Prefeitura 

Municipal de Limoeiro do Norte promoveu no Auditório do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Limoeiro do Norte (ver Figura 3.1), a 4° 

Ação de Mobilização Social – a Conferência do Plano Municipal de Saneamento Básico 

– PMSB (programação anexo), que teve como objetivo realizar um breve histórico 

sobre as etapas de elaboração do plano; fazer as apresentações do Diagnóstico das 

condições sanitárias, sócio-econômicas e ambientais do município e, do Prognóstico: 

objetivos, metas, programas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico; e 

oficializar o seu encerramento. 
 

 

Figura 3.1 - Local de realização da Conferência do PMSB – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Limoeiro do Norte – na Sede Urbana. 

 
Estiveram presentes durante este evento, representantes dos Grupos Executivo e 

Consultivo de Saneamento, membros da equipe técnica da RMS Engenharia (equipe 

técnica de assessoria e consultoria do plano), integrantes do Conselho Popular de 

Saneamento, Delegados e, demais representantes do poder público e sociedade civil (ver 

Figura 3.2) do município. Vale ressaltar as presenças, do Prefeito do município de 
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Limoeiro do Norte – Sr. João Dilmar da Silva e do Secretário de Cultura e Turismo - Sr. 

Renato Remigio.  
 

   

  

  

Figura 3.2 - Registro fotográfico dos participantes da Conferência do PMSB de 
Limoeiro do Norte. 
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Esta conferência foi realizada através de um trabalho conjunto, entre o Grupo 

Executivo de Saneamento e a equipe técnica de assessoria do plano (RMS Engenharia). 

Todos os membros envolvidos no desenvolvimento deste momento mostraram-se 

preocupados em concretizar, todos os objetivos propostos pela conferência, inclusive o 

de construir em parceria com os demais participantes do evento, verdadeiras estratégias 

para garantir o sucesso deste plano, como também, dar um salto qualitativo no modo de 

fazer políticas públicas vinculadas à questão do saneamento básico, tornando estas, 

verdadeiras políticas de direito, de maneira que todos os usuários tenham acesso.   
 

A conferência abordou temas e sub-temas relacionados diretamente com a 

questão da realidade do saneamento básico no município, como o Abastecimento de 

Água, o Esgotamento Sanitário, o Manejo de Resíduos Sólidos e a Drenagem de Águas 

Pluviais, bem como a situação Sócio-Econômica presente em todas as áreas e/ou 

localidades do município. 
 

Durante a abertura do evento, o Prefeito de Limoeiro do Norte – João Dilmar da 

Silva (ver Figura 3.3) deu início aos trabalhos ressaltando a importância da conferência 

para o conhecimento da realidade do saneamento básico no município, como também 

para o processo de elaboração e fechamento das atividades do plano. Vale ressaltar que 

vários foram os agradecimentos feitos com relação à presença e a participação do 

público durante as ações desenvolvidas pelo plano.  
 

 

Figura 3.3 - Registro fotográfico do Prefeito de Limoeiro do Norte – João Dilmar 
da Silva, durante a abertura dos trabalhos na Conferência do PMSB. 
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Logo Após, a Dra. Flávia Alessandra Bezerra Furtado – Assistente Social da 

Empresa RMS Engenharia (ver Figura 3.4) ressaltou os temas do encontro e fez um 

breve resgate sobre a realização dos seminários do PMSB, que tiveram como objetivo 

favorecer momentos de discussões entre os participantes das comunidades, para que 

fossem definidas as principais prioridades, sobre os problemas encontrados em cada 

área e o levantamento das expectativas, para compor o Diagnóstico do município, 

juntamente com o levantamento técnico.  

 

 

Figura 3.4 - Assistente social da equipe técnica da RMS Engenharia ressaltando 
sobre a importância dos seminários para a elaboração do PMSB de Limoeiro do 

Norte. 
 

Os trabalhos do dia deram seguimento, com a Engenheira Civil da RMS 

Engenharia, Dra. Karla Donato Lima Araújo (ver Figura 3.5), com as apresentações do 

Diagnóstico e do Prognóstico.  
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Figura 3.5 - Apresentações do diagnóstico e do prognóstico do PMSB de Limoeiro 
do Norte. 

 

Entre as apresentações do diagnóstico e do prognóstico foi realizada uma pausa 

para os trabalhos, onde foi oferecido aos participantes da conferência um coffee-break, 

como forma de propiciar um momento de lazer e descontração inicial, para todos 

interagirem e socializarem acerca de suas experiências pessoais e sociais, sobre suas 

respectivas áreas de moradia e, as expectativas com relação ao plano.  

 

Após as apresentações da Conferência, o Prefeito de Limoeiro do Norte – João 

Dilmar da Silva e a Dra. Flávia Alessandra Bezerra Furtado – Assistente Social da RMS 

Engenharia (ver Figura 3.6) realizaram a entrega dos Certificados de participação, 

referente à elaboração do PMSB de Limoeiro do Norte. 
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Figura 3.6 O Prefeito de Limoeiro do Norte –  João Dilmar da Silva fazendo a 
entrega dos Certificados do PMSB. 

 

Ao finalizar a Conferência, por volta das 13:00 (treze) horas, o Prefeito João 

Dilmar da Silva agradeceu a presença de todos e fez algumas considerações finais, 

como o fato da participação popular ter sido fundamental durante o processo de 

elaboração do plano e, a importância da minuta de lei, para a sua efetivação.  
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ANEXO – PROGRAMAÇÃO DOS SEMINÁRIOS DO PMSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                     - 62 -  
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515  
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – ATAS DOS SEMINÁRIOS DO PMSB.  
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ANEXO – PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA DO PMSB. 
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