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INTRODUÇÃO

O saneamento básico consiste em um conjunto de medidas de intervenção na natureza, seja de

modificação ou preservação, que visam a melhoria da qualidade de vida da população. Ter acesso ao

saneamento é garantir saúde, produtividade econômica e qualidade de vida. Em termos de políticas

públicas, o saneamento básico conta com a atuação em quatro aspectos: abastecimento de água,

esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. As ações de

saneamento básico são fundamentais para o desenvolvimento das cidades e são reconhecidas em

diversas esferas de planejamento urbano e regional como iniciativas necessárias para alcançar um

ambiente saudável e equilibrado.

O esgotamento sanitário, especificamente, exige atenção especial pois sua ausência, defasagem ou

inoperância pode comprometer o abastecimento de água, a coleta de lixo e a drenagem, além de

degradar os recursos ambientais. A inexistência ou má implementação de esgotamento alimenta

um ciclo de precariedades. Recursos poluídos e resíduos expostos motivam espaços de acúmulo de

lixo, esgoto destinado erroneamente para o sistema de drenagem provoca entupimentos e, por

conseguinte, alagamentos, resíduos em contato com o solo sem tratamento contaminam lençóis

freáticos e prejudicam poços de água. O arquiteto e urbanista comprometido com a efetividade das

suas propostas para a cidade deve lutar pelo acesso ao saneamento básico e se apropriar do tema, o

trabalho em questão parte dessa compreensão.

Segundo as Nações Unidas, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 se refere à Água potável

e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. O

saneamento, assim como o direito à moradia adequada, é um direito humano fundamental

reconhecido pela Constituição Federal de 1988. A Lei n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes

nacionais para o saneamento básico, tem como um de seus princípios a universalização dos

serviços. A Lei em questão também determina a elaboração de um Plano Municipal de Saneamento

Básico e define seus princípios e diretrizes. Ainda na esfera federal, o Estatuto da Cidade (Lei n°

10.257/2001) destaca, no artigo 2°, o direito a cidades sustentáveis, na qual o acesso ao saneamento

ambiental está imbuído.

A Constituição ainda estabelece o papel dos entes federativos, a saber: a União é responsável pelas

políticas nacionais e principais investimentos através de articulações integradas entre ministérios;

os Estados atuam na prestação de serviços através das companhias; e as prefeituras elaboram e
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implementam o plano municipal. Além disso, é dever da União elaborar o Plano Nacional de

Saneamento Básico (PLANSAB) que, revisado em 2019, traz as seguintes diretrizes:

● Buscar a universalização do acesso ao abastecimento de água potável e de esgotamento

sanitário, de forma ambientalmente adequada e socialmente justa, minimizando os riscos à

saúde;

● Assegurar a implementação dos processos participativos e transparentes e os mecanismos

de participação e controle social, visando uma gestão democrática e sustentável do

saneamento básico.

Existe uma estrutura Estatal para assegurar o acesso ao saneamento básico. Apesar disso, os

princípios da Lei n° 11.445/2007, a meta da Agenda 2030 detalhada no ODS 6 e as diversas ações

previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico parecem não se concretizar em Fortaleza.

Segundo dados da CAGECE, a rede de esgotamento da capital cobre 66,64% da cidade1, no entanto

esse dado pode ser questionado se nele estiverem sendo consideradas as redes que atualmente

estão entupidas, antigas ou mal implantadas no Grande Bom Jardim, por exemplo. Esse cenário

acarreta em prejuízos socioambientais, especialmente para as áreas ocupadas por assentamentos

precários.

O presente documento, intitulado como Relatório Técnico sobre a Obra de Saneamento Básico

na comunidade Marrocos, foi contemplado pelo Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional

nº 01/2022 para Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social fomentado pelo Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Ceará e é parte de uma atuação mais ampla realizada pelo

Observatório da ZEIS Bom Jardim, grupo de monitoramento técnico-político do direito à cidade e

moradia digna criado em 2021. Ao longo deste ano, o Observatório tem focado nos temas que estão

em evidência nas discussões do Conselho Gestor, como orçamento, regularização fundiária e

saneamento ambiental. O grupo que compõe o Observatório é coordenado pelo Centro de Defesa

da Vida Herbert de Sousa (CDVHS) e tem a participação de associações comunitárias e coletivos

culturais. Também compõem o observatório os grupos de assessores técnicos que já têm histórico

de atuação no território, sejam vinculados à Universidade, como grupos de pesquisa e extensão, ou

formados por profissionais arquitetos e urbanistas. Além do ArqPET-UFC, compõem o Observatório

dois coletivos de assessoria técnica popular: o Quintau Coletivo, formado em 2020 por profissionais

e estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Direito com foco no Direito à Cidade por meio de ações

em assessoria técnica, educação popular, arte e cultura; e o Estúdio Travessa, também formado em

1 https://www.cagece.com.br/produtos-e-servicos/esgoto/
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2020 por três arquitetas e urbanistas com foco em geoprocessamento, planejamento urbano e

regularização fundiária. Além das organizações e movimentos citados, ressalta-se ainda a atuação

conjunta do CDVHS com o coletivo Bons Jardins Urbanos (BJU), que integra a Rede DLIS2 e

desenvolve ações relacionadas à pauta ambiental no território, e a Taramela Assessoria Técnica em

Arquitetura e Cidade, com vasta experiência nos espaços de disputa pelo Direito à moradia.

O Relatório Técnico sobre a Obra de Saneamento Básico na comunidade Marrocos tem como

objetivo documentar o processo corrente de obras de esgotamento sanitário e drenagem da

comunidade Marrocos situada na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Bom Jardim (Figura 01). A

partir dessa documentação, visa-se oferecer suporte técnico junto à pressão comunitária para que

as obras sejam executadas de forma completa e qualificada atendendo aos anseios da população

local. Na Figura 02 é possível verificar a nomenclatura das ruas da comunidade, frequentemente

citadas neste documento.

Figura 01. Diagrama de localização das comunidades da ZEIS Bom Jardim, sendo o Marrocos a área de número 3 .
Fonte: Plano Popular da ZEIS Bom Jardim, 2019.

O Marrocos é identificado pelo Plano Local de Habitação (PLHIS) como um assentamento precário

localizado no Grande Bom Jardim, o qual concentra bairros que há anos demandam por

2 A Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (Rede DLIS) reúne associações, movimentos
sociais e outras entidades comunitárias do Grande Bom Jardim.
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saneamento. Até então, a comunidade não apresentava ruas pavimentadas, sistema de

esgotamento e drenagem e, consequentemente, sofre rotineiramente com alagamentos3. Além

disso, o Marrocos é uma comunidade de muita mobilização e articulação pelo acesso aos direitos

básicos, somando-se às demais comunidades do território e da cidade na luta pela regulamentação

das ZEIS.

Figura 02. Mapa com identificação das ruas do Marrocos. Fonte: Elaboração própria.

3 O Plano Popular da ZEIS Bom Jardim, elaborado a partir de uma articulação entre a ZEIS e o ArqPET UFC,
traz uma interessante caracterização da ZEIS e da comunidade do Marrocos. Acesse:
https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/46151
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A obra de saneamento básico do Marrocos acontece no contexto do Mais Ação, implementado pela

Prefeitura Municipal de Fortaleza, que tem como objetivo levar serviços básicos (saúde, educação,

infraestrutura, urbanização e meio ambiente, transporte e mobilidade, etc) a regiões da cidade que

vivem em situação de vulnerabilidade. O Mais Ação conta com financiamento de seis bancos

nacionais e internacionais, somando um orçamento total de cerca de 1,5 bilhão de reais.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF) está à frente das ações de provisão de

infraestrutura urbana no escopo deste programa, desenvolvendo para tal o Programa de

Urbanização, Drenagem e Saneamento (PROINFRA). A meta do programa é atender 30 bairros da

cidade. Diante disso, o Marrocos é uma das comunidades beneficiadas pelo PROINFRA. O trabalho

se iniciou em setembro de 2020, e tem rubrica orçamentária de mais de R$ 20,5 milhões, sob a

responsabilidade da SEINF e da construtora terceirizada contratada, Construtora Cetro LTDA.

Desde então, os moradores e o corpo técnico do Observatório da ZEIS Bom Jardim têm feito um

acompanhamento técnico-popular das atividades da obra.

Para documentar e refletir sobre a obra em questão, o presente relatório inicialmente contextualiza

o surgimento da demanda desse acompanhamento mais detalhado, a partir da série de caravanas

de saneamento ambiental feitas no Grande Bom Jardim. Em seguida, por meio de pesquisa

documental, resume o que está previsto para a ZEIS Bom Jardim no Plano Municipal de

Saneamento, evidencia o que foi proposto em termos de infraestrutura de saneamento básico pelo

Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da ZEIS Bom Jardim e recupera o que foi

pensado e realizado na época da conquista do Projeto do Orçamento Participativo pelos moradores

do Marrocos. Posteriormente, são apresentados os dados e informações coletados e sistematizados

acerca da obra de infraestrutura atual do PROINFRA, divididos entre os resultados das visitas

técnicas e os que partiram do monitoramento contínuo dos moradores. Na versão final deste

relatório, a ser entregue em novembro de 2022, será ainda apresentado um quadro que sistematiza

as informações estratégicas da obra, os agentes, os arranjos institucionais, os principais entraves, o

orçamento, entre outros aspectos. Por fim, será desenvolvida uma discussão sobre as distorções

existentes entre plano, projeto e obra, a partir da comparação da realidade presente com as

proposições do PIRF e do projeto licitado.
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1. HISTÓRICO DAS CARAVANAS DE SANEAMENTO

AMBIENTAL

As Caravanas de Saneamento Ambiental no Grande Bom Jardim surgem como uma importante

ferramenta de monitoramento da situação do saneamento ambiental nos cinco bairros que

compõem o território. Diante das extensas precariedades já apresentadas anteriormente, as

caravanas cumprem o objetivo de observar, documentar e relatar as condições dos equipamentos e

da infraestrutura de saneamento ambiental das áreas visitadas. Os dados coletados durante as

caravanas são potentes para alimentar denúncias de violação de direitos e pressionar por

investimentos públicos em saneamento ambiental para o Grande Bom Jardim, assim como lutar

pela preservação dos recursos hídricos e espaços verdes existentes. Pelo caráter contínuo da

caravana, as informações produzidas ainda têm valor histórico, visto que a situação do saneamento

ambiental vem sendo acompanhada ao longo dos anos. Um dos desafios das caravanas, e do

processo de monitoramento no geral, é fazer com que aquilo que foi observado e registrado

torne-se de fato um objeto que aponte para a solução de problemas e fortalecimento da luta por

acesso a direitos. Este relatório é um desses esforços para que denúncias se transformem na

implementação de políticas e obras de saneamento que garantam a dignidade de todos do Grande

Bom Jardim.

A primeira Caravana de Saneamento Ambiental aconteceu em março de 2016 com o intuito de

produzir o Relatório de Saneamento Básico no Grande Bom Jardim pela Rede de Desenvolvimento

Local, Integrada e Sustentável (Rede DLIS). Foram visitados 6 pontos, incluindo os conjuntos Miguel

Arraes, Rachel de Queiroz (ambos compõem um único ponto), Tatumundé e Tia Joana e as

comunidades Sete de Setembro, Ocupação da Paz, Belém e Nova Esperança. Durante a visita às

comunidades, também foram verificadas: a obra inacabada nunca entregue pela CAGECE de uma

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que deveria servir à comunidade São Vicente próximo ao

conjunto Tia Joana; e a ETE do próprio condomínio do Tia Joana que não funciona devido a

incapacidade dos moradores de mantê-la. Também no conjunto Miguel Arraes existia uma ETE em

funcionamento que deveria bombear o esgoto para a ETE Tatumundé, o que não ocorre devido à

última se encontrar em estado de abandono, fato verificado na Caravana.

Na Caravana de 2016, o Marrocos estava sem pavimentação, sistema de drenagem e esgoto e os

moradores denunciavam a inconclusão da obra de urbanização conquistada no Orçamento
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Participativo de 2007, na qual constava a construção de uma ETE cuja obra estava abandonada. A

Lagoa do Marrocos, por sua vez, estava degradada devido ao recebimento de esgoto não tratado no

recurso hídrico. Na comunidade Sete de Setembro existiam ruas pavimentadas mas sem sistemas

de drenagem e canalização, a infraestrutura de esgoto existente era insuficiente e desconexa e a

CAGECE havia feito obras apenas de caráter paliativo. Na comunidade Nova Esperança o grande

canal destinado a drenagem não estava com sua obra concluída e tinha pontos de entupimento

devido ao despejo irregular de resíduos no local. A Nova Esperança ainda apresentava trechos em

que não havia nenhuma infraestrutura de saneamento.

Figuras 03 e 04. Fotos tiradas na Caravana de 2016, à esquerda, rua do Marrocos sem pavimentação e com
alagadiços, e à direita, casas ocupando as margens do canal . Fonte: Relatório Saneamento Básico no Grande Bom

Jardim, 2016.

Em 2020, outra Caravana foi articulada a partir da campanha Saneamento Já, que pautou a

reivindicação por saneamento ambiental em plena pandemia da Covid-19 em que a precariedade

expôs ainda mais as famílias do território à doença. A campanha Saneamento Já foi responsável

pela realização de lives nas redes sociais com diferentes profissionais envolvidos com a área do

saneamento e pela criação de posts informativos no instagram do Centro de Defesa Herbert de

Souza (CDVHS). Durante a campanha foram empenhados dois dias de Caravana nos dias 25 de

setembro e 2 de outubro de 2020, ao total sete pontos foram visitados, sendo 4 deles no território

da ZEIS.

Na Caravana de 2020, foi verificada a situação de duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs),

Rachel de Queiros e da Rua Oscar Araripe, e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do

Tatumundé. A EEE Rachel de Queiroz estava em funcionamento, mas o técnico presente não sabia

informar sobre a destinação dos resíduos, já a EEE da rua Oscar Araripe foi encontrada trancada e

um morador da área apontou que ela não estava mais em funcionamento, por fim a ETE do

Tatumundé encontrava-se abandonada e representando um risco de proliferação de doenças como
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a dengue. Também, no segundo dia de Caravana, foram feitas visitas às comunidades Marrocos,

Sete de Setembro e Comunidade da Paz, nas quais os moradores puderam relatar a situação de

extrema precariedade e apontar para o esgoto a céu aberto e a ocorrência de enchentes como

problemas comuns e recorrentes. Além disso, as obras de infraestrutura que ocorriam na

comunidade Sete de Setembro também foram registradas.

Figuras 05 e 06. Fotos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Tatumundé em estado de abandono. Fonte:
Caravana Popular de Saneamento Ambiental, 2020.

Em 2022, ocorreu a mais recente Caravana de Saneamento Ambiental, também dividida em dois

dias, realizada pelo Observatório da ZEIS Bom Jardim. Nessa última Caravana, 19 pontos foram

visitados no Siqueira, Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal, sendo 7 deles dentro do

perímetro da ZEIS. Nesse momento, houve uma maior incidência na verificação de trechos de rua

que, a partir do relato dos moradores, sofrem com alagamentos, enchentes, mau cheiro,

vazamento de esgoto, água empoçada e sistemas de esgoto e drenagem inexistentes ou defasados.

Também foram verificadas muitas situações em que a população autoconstruía as soluções de

infraestrutura devido ao abandono e negação de investimentos por parte dos órgãos públicos. A

ETE do Tatumundé foi novamente visitada e mantém-se em estado abandono agora de forma ainda

mais deteriorada, representando um risco aos recursos naturais. Além disso, os conjuntos

habitacionais Miguel Arraes e Rachel de Queiroz também foram pontos da Caravana, onde foi

registrado a defasagem dos sistemas de esgoto e a consequente degradação da Lagoa da Viúva que

recebe o esgoto destinado de forma inadequada. No segundo dia de Caravana ocorreu a visita às

obras do Marrocos, que será tratada de forma mais aprofundada posteriormente.
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Figuras 07 e 08. Trechos de rua sem infraestrutura, com esgoto exposto e pontos de alagamento, a primeira ao lado
de uma área livre verde em estado de degradação. Fonte: Caravana Popular de Saneamento Ambiental, 2022.

De forma geral, as Caravanas do Saneamento Ambiental registram a situação de extrema

precariedade dos equipamentos e infraestrutura de saneamento ambiental que, por vezes, perdura

por anos frente à falta de investimentos e da presença do poder público. Os pontos visitados são um

recorte diante da vastidão de pontos críticos existentes nos cinco bairros do GBJ. Algumas situações

permanecem com os mesmos problemas, como é o caso da ETE Tatumundé, enquanto outras

vislumbram alguns avanços, como é o caso das obras de infraestrutura do Marrocos.

É importante ressaltar que a experiência das Caravanas foi o ponto de partida para a execução do

documento em questão. O acompanhamento do saneamento ambiental no Grande Bom Jardim,

agora realizado através do Observatório da ZEIS Bom Jardim, fez com que a equipe de trabalho

percebesse a necessidade de se aprofundar no tema, principalmente em termos de etapas e tempos

de execução de obras, processos administrativos para a realização de obras, orçamento e

características da infraestrutura em si.

As Caravanas demonstram de forma histórica que o acesso ao saneamento ambiental é uma das

principais demandas do Grande Bom Jardim. A assessoria técnica que atua no território junto aos

movimentos encara o desafio de estudar de forma estratégica o tema. Por vezes, e especialmente

em relação a obras de infraestrutura, existe um descompasso entre as necessidades reais das

comunidades, as propostas de intervenção e a execução do que foi proposto, e, por isso, a

assessoria técnica precisa ter uma compreensão holística desses três componentes do

planejamento para que seu trabalho se torne realmente efetivo.
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Figura 09. Mapa dos pontos visitados nas diferentes Caravanas de Saneamento Ambiental ao longo do tempo.
Fonte: Elaboração própria.
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2. PLANOS E PROJETOS QUE INCIDEM NA COMUNIDADE DO

MARROCOS

2.1. Plano Municipal de Saneamento Básico

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Fortaleza, aprovado pelo Decreto 13.713, de 18

de dezembro de 2015, é um instrumento de planejamento e gestão que visa diagnosticar a situação

atual do município de Fortaleza e planejar as ações e alternativas para a universalização dos serviços

públicos de saneamento. Esses serviços englobam: Abastecimento de água potável; Esgotamento

sanitário; Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; Drenagem e manejo das águas pluviais

urbanas.

O PMSB é um documento que trata da cidade como um todo e dos serviços supracitados. Aqui, no

entanto, serão elencadas algumas informações retiradas do plano referentes ao território que

corresponde à ZEIS Bom Jardim e, em especial, à comunidade do Marrocos e entorno imediato.

Além disso, será destacado sobretudo o serviço de Esgotamento Sanitário, o mais deficiente dentre

os 4 mencionados.

Segundo o "Prognóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário", parte integrante do plano, os

bairros Bom Jardim e Siqueira possuem apenas cerca de 3% da sua área com cobertura de serviços

de esgotamento sanitário.

O município de Fortaleza possui quatro bacias principais de contribuição: Bacia da Vertente

Marítima, Bacia do Rio Siqueira/Maranguapinho, Bacia do Rio Cocó, Bacia do Rio Coaçu/ Miriú. Cada

Grande Bacia é dividida em sub-bacias, que são as menores unidades territoriais de planejamento.

Sobrepomos o mapa "Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Fortaleza" do PMSB com

uma base de ruas (em bege) e a delimitação da ZEIS Bom Jardim (em vermelho) para melhor

localização (Figura 10).
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Figura 10. Mapa da situação atual do Esgotamento Sanitário na ZEIS Bom Jardim e entorno. Fonte: Adaptado do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza.

No mapa (Figura 10), é possível verificar que a maior parte da ZEIS Bom Jardim é abrangida pela

SE-3 (onde se localiza a comunidade Marrocos), enquanto a ponta nordeste4 está localizada na SE-2

e uma parte muito reduzida na SE-5, todas dentro da Bacia do Rio Siqueira. Segundo esse

prognóstico (Figura 11), já existem recursos assegurados para o projeto para a SE-3, assim como

para a SE-5. A SE-2, por sua vez, segundo o documento de 2014, já encontrava-se com obras em

andamento.

4 No PIRF da ZEIS Bom Jardim essa informação encontra-se equivocada, colocando a SE-2 na parte noroeste
da ZEIS.
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Figura 11. Quadro com o status/situação da rede de esgotamento sanitário de acordo com a Subbacia, na Grande
Bacia Siqueira. Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza (Grifos Nossos).

Conforme o mesmo documento, existem dois tipos de sistemas de esgotamento sanitário

presentes em Fortaleza:

● Sistema Integrado ou Macrossistema, quando o esgoto é conduzido até a Estação de Pré -

Condicionamento, segue para o emissário submarino e, por fim, é lançado ao oceano;

● Sistemas Isolados, quando o processo de coleta, tratamento e disposição se concentra em

um mesmo local, como nos casos da imensa maioria dos conjuntos habitacionais dos

bairros periféricos.

A operação de Sistemas Isolados gera diversos problemas ambientais e, por isso, o PMSB

estabelece que esses deverão ser interligados à rede de esgoto existente, para garantir uma

disposição final adequada desses efluentes, em até 10 anos, ou seja, sua meta é o ano de 2024. Na

ZEIS Bom Jardim, há um sistema isolado referente ao Conjunto Tia Joana e existe rede coletora do

Sistema Integrado somente na porção noroeste da ZEIS, a qual corresponde à área do Mutirão

Veneza/Daniel Castro.

Quanto ao tratamento e destinação final do esgoto sanitário, de uma maneira geral, o PMSB

estabelece duas alternativas para Fortaleza, as quais ele compara vantagens e desvantagens, não

havendo a escolha de uma delas ao final do documento:

● Alternativa 01: seu tratamento e sua destinação final serão feitos de modo descentralizado,

de forma a não sobrecarregar a Estação de Pré-Condicionamento (EPC) e o lançamento por

meio do emissário submarino.;
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● Alternativa 02: será considerado que todo o tratamento e a destinação final do esgoto

sanitário de todas as sub-bacias da cidade de Fortaleza dar-se-ão através da EPC e do

Emissário Submarino, respectivamente.

Mediante análise dos mapas imprecisos do PMSB, interpretamos que em ambas as alternativas, o

PMSB projeta uma Linha de Recalque/Emissário que passa pelas vias: Rua Franciscano, Rua Maria

Núbia Araújo Cavalcante, Rua Urucutuba, Rua Coronel Virgílio Nogueira, Rua Barra Mansa e Rua 3

Corações5. Essa Linha liga-se a uma Estação Elevatória Projetada fora da ZEIS (a noroeste, próximo

a). A principal diferença entre as alternativas, é que na Alternativa 01, o Plano prevê a instalação da

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Siqueira próximo ao Rio Maranguapinho, ao que parece,

em um terreno de cerca de 3 hectares na Rua Cônego de Castro  (Figura 12).

Figura 12. Mapa das propostas de Esgotamento Sanitário na ZEIS Bom Jardim e entorno pelo PMSB (Alternativa I). Fonte:

Adaptado do Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza.

5 A informação sobre as ruas foram corrigidas em relação ao PIRF, devido à maior precisão obtida pela
sobreposição dos mapas.
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2.2. Plano Integrado de Regularização Fundiária da ZEIS Bom Jardim

Enquanto território integrante da ZEIS Bom Jardim, o Plano Integrado de Regularização Fundiária

(PIRF), elaborado em 2019, também define ações específicas para a comunidade do Marrocos.

Destaca-se que o PIRF é um documento de temática multidisciplinar, de estudos e propostas de

intervenções construído de maneira específica para cada ZEIS, com o objetivo de efetivar suas

regularizações fundiárias de forma plena. Com isso, ele contém cadernos com o Diagnóstico da

realidade local; propostas de Normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação

do solo; Plano de urbanização; Plano de regularização fundiária; Plano de geração de trabalho e

renda; Plano de participação comunitária e desenvolvimento social, entre outros produtos.

O PIRF da ZEIS Bom Jardim, elaborado a partir do convênio entre o Instituto de Planejamento de

Fortaleza (IPLANFOR) e a Universidade Federal do Ceará, contou com participação dos moradores,

e a aprovação do Conselho Gestor da ZEIS eleito e empossado. Dessa forma, vale salientar o caráter

participativo fomentado pelo PIRF e, portanto, a legitimidade das propostas contidas neste

documento. Torna-se necessário, então, pontuar o que há de propostas no PIRF para, nos tópicos

seguintes, observarmos o que está sendo levado em consideração na obra atual.

Quanto ao aspecto específico do saneamento básico no Marrocos, o PIRF da ZEIS Bom Jardim, no

caderno intitulado Plano Urbanístico, traz um apanhado sobre a situação de implementação de

políticas públicas na área de saneamento básico e direciona as ações prioritárias a serem

desenvolvidas no local. Inicialmente, a partir do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), ele

define a localização do Marrocos na Sub-bacia de Esgotamento Sanitário SE-3, e aponta as

intenções do Plano para a área. Em seguida, o PIRF propõe alternativas às soluções contidas no

PMSB de forma a tornar mais viável e mais eficiente os processos de esgotamento sanitário e

drenagem das águas pluviais. Além disso, o PIRF propõe uma integração entre os diversos

elementos do sistema viário e do saneamento básico de forma a adaptar as soluções para o

contexto específico do assentamento (Figura 13).
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Figura 13. Mapa síntese das propostas do PIRF da ZEIS Bom Jardim para o Marrocos.
Fonte: Elaboração própria, com base em dados do PIRF (UFC, 2020).

Quanto ao esgotamento sanitário, o PIRF (Caderno Urbanístico, p.27) define para o tratamento e

destinação final:
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● À direita dos canais, propõe-se duas Estações Elevatórias de Esgoto na Rua Franciscano

para levar o esgoto coletado à ETE do Siqueira (proposta com uma das alternativas do

PMSB), que estará em uma cota mais elevada.

● À esquerda dos canais, a rede coletora de esgoto da ZEIS deve ser interligada à Linha de

Recalque projetada na rua Virgílio Nogueira, de acordo com o PMSB.

● Entre os canais, a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Marrocos) é

proposta para receber o esgoto coletado dessa área.

Quanto a rede de coleta de esgoto, o PIRF (Caderno Urbanístico, p.21) define:

● Em ruas com largura acima de 3 metros: rede coletora de esgoto de manilha de concreto.

● Em ruas com largura entre 2 e 3 metros: rede coletora de esgoto de PVC (utilizando o maior

diâmetro comercial e maior declividade).

● Em ruas com largura menor que 2 metros: analisar a possibilidade de solução condominial.

Em relação à infraestrutura de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, o PIRF propõe as

seguintes ações:

● Retirada das ligações domiciliares de esgoto do canal, fazendo a separação entre a água de

pluvial e esgoto;

● Construção de duas lagoas de captação e infiltração, que são estruturas abertas que

integram o sistema de macrodrenagem das águas pluviais urbanas;

● A dragagem e desobstrução dos canais na comunidade (Lagoa do Marrocos, do Canal do

Marrocos e do Canal que passa pela Ocupação da Paz), com retirando os sedimentos e os

resíduos sólidos, visando o aumento da profundidade útil, para que esses possam

comportar maior volume de água;

● A estabilização lateral do Canal do Marrocos com muros de contenção para que não haja

mais o assoreamento;
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● Rebaixamento do lençol freático através da construção de poços rasos6 que possibilitam o

confinamento e posteriormente o bombeamento da água, proporcionando o rebaixando do

aquífero livre e aumentando a capacidade de drenagem do solo.

De maneira integrada, a rede de água e esgoto e a estrutura viária com pavimentação de relativa

permeabilidade, para a coleta de águas pluviais na comunidade, o PIRF (Caderno Urbanístico, p.37)

coloca as seguintes alternativas:

● Nas ruas com caixa carroçável acima de 3 metros (i.e. com largura total média de 6 metros

ou mais): propor vias coletoras ou locais especiais; utilizar inclinação do greide direcionando

a água para as bordas da pista, boca-de-lobo ou caixa coletora para fazer a coleta das águas

pluviais para a rede de drenagem de manilhas de concreto;

● Nas ruas com largura total entre 3 e 6 metros: propor vias compartilhadas, i.e. não haveria

diferença de nível entre faixa carroçável e passeio, devendo-se utilizar, assim, a inclinação

do greide direcionando a água para o meio da pista, com bueiro/boca-de-leão central, para

fazer a coleta das águas pluviais para a rede de drenagem de manilhas de concreto;

● Nas ruas com largura total entre 2 e 3 metros: vias pedonais, com rede de drenagem de PVC

perfurado, devido à restrição de espaço;

● As ruas com largura abaixo de 2 metros, também pedonais, apresentam impossibilidade de

implantação de uma rede de drenagem, devendo ser previstas alternativas caso-a-caso.

2.3. Projeto Urbanístico no Marrocos - Orçamento Participativo

Anterior ao PIRF, em 2006, a comunidade do Marrocos conquistou um projeto de melhorias

habitacionais pelo Orçamento Participativo por meio de luta e mobilização durante a gestão da

Prefeita Luizianne Lins. De acordo com os documentos, o projeto inicialmente garantia a melhoria

de 157 unidades habitacionais. No entanto, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento

Habitacional (Habitafor) decidiu por expandir o projeto a partir da compreensão das demandas

6 O PIRF sugere que esses poços tubulares possam realizar a sucção de água subterrânea por bombeamento, e
assim disponibilizar um volume poroso do solo para infiltração de água pluvial nas épocas de chuva. Quanto
às suas localizações, ele propõe a construção de Parques Hidrogeológicos (no terreno vazio dentro da
Ocupação da Paz e outro no terreno vazio a norte de Nova Canudos), com as funções de infraestrutura aliadas
ao lazer. Destaca-se que para a construção desses poços, é necessária a prévia implementação da rede de
coleta e tratamento de esgoto.
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urgentes da comunidade, criando o Projeto Integrado de Urbanização na Comunidade Marrocos e o

Projeto Urucutuba.

A comunidade foi dividida em 4 setores (Figura 14), nos quais o setor 1 e 2 seriam alvo do Projeto

Integrado de Urbanização, que previa o reassentamento das famílias na área de preservação em

terreno próximo, melhorias habitacionais, obras de urbanização como pavimentação e

esgotamento e regularização fundiária. O projeto era integrado a atividades que envolviam o

empoderamento e a mobilização por participação popular na comunidade. O Projeto Urucutuba,

por sua vez, envolvia a construção de novas unidades habitacionais em terreno vazio ao lado da

comunidade do Marrocos e recuperação da Lagoa do Marrocos também com urbanização da área.

Figura 14. Divisão da área de intervenção por setor, onde o verde representa a Área de Preservação, vermelho o setor
1 e roxo o setor 2. Fonte: Diagnóstico final da área beneficiada pelo Projeto Urucutuba e Projeto Integrado de

Urbanização do Marrocos, Habitafor, 2006.

Os projetos foram elaborados pela Célula de Projeto e Obras da Habitafor (Figuras 15 e 16). No que

tange o Projeto Integrado de Urbanização, além de prometer as melhorias habitacionais, o projeto

de urbanização delineado previa o resguardo de áreas institucionais para equipamentos públicos,

pavimentação das ruas e arborização das calçadas, praças, recuperação ambiental do canal e, de

forma mais relevante para o presente documento, a implantação de uma Estação de Tratamento de

Esgoto (ETE) próximo a Lagoa do Marrocos e o esgotamento de todas as ruas de ambos os setores

(Figuras 17 e 18, respectivamente).
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Figura 15. Projeto de Urbanização Integrado do Setor 1 e 2 da Comunidade Marrocos elaborado pela Célula de
Projetos da Habitafor. Fonte: Habitafor, 2006.

Figura 16. Projeto Urucutuba de construção de novas UH’s e urbanização da Lagoa do Marrocos elaborado pela Célula de
Projetos da Habitafor. Fonte: Habitafor, 2006.
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Figuras 17 e 18. Projeto de Esgotamento Sanitário do Setor 1 do Marrocos e recorte do Projeto da ETE do Marrocos
elaborado pela Célula de Projetos da Habitafor. Fonte: Habitafor, 2006.

A infraestrutura de saneamento prevista no Projeto Integrado de Urbanização no Marrocos se

diferencia das atuais obras na comunidade pela sua integração com outros projetos e ações que

também envolviam a governança e a educação ambiental dos moradores. O fato do projeto de

infraestrutura estar junto de uma proposta integrada de requalificação da comunidade potencializa

a capacidade da intervenção ser bem sucedida a longo prazo, no sentido de orientar para um

crescimento urbano que não reproduza precariedades que possam comprometer as redes de

infraestrutura implementadas. Outro diferencial em relação às obras atuais, é que o Projeto

Integrado previa a construção de uma ETE para receber os resíduos da nova rede de esgoto,

questão que ainda permanece sem resposta entre os moradores acerca da obra recente.

De acordo com as investigações realizadas pela equipe7, o projeto do Orçamento Participativo foi

interrompido devido à retirada da empresa PALMAS contratada da construção. Foi executado

apenas 41,9% da obra e o projeto foi paralisado pela HABITAFOR em 2008, alegando dificuldade em

prosseguir com a obra devido ao furto de materiais. A obra da ETE chegou a ser iniciada mas foi,

também, abandonada, resultando em um espaço de acúmulo de lixo, água e mosquitos de acordo

com registros da Caravana do Saneamento Ambiental de 2016 (figura 19). Houve um incêndio no

terreno da ETE, o que destruiu os resquícios da obra, e ao longo do tempo o terreno foi sendo

ocupado por novas casas (figura 20). Alguns trechos de rua chegaram a receber os canos de esgoto,

no entanto, ficaram sem serventia diante do abandono da ETE. Em uma visita técnica realizada em

7 A equipe de trabalho não teve acesso a um documento que expressasse o projeto em sua completude, sendo
necessária a pesquisa documental. O trabalho de investigação envolveu a leitura de vários documentos da
prefeitura referentes aos projetos os quais a equipe teve acesso, além pesquisa em trabalhos acadêmicos que
mencionaram as obras e, também, o registro dos próprios moradores sobre o projeto.

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE MARROCOS
Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 01/2022 para Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social

25



2022, foi feito o registro dos canos abandonados chegando na Lagoa do Marrocos (figura 21), os

próprios moradores relatam que a obra realizada de forma incompleta, na verdade, piorou a

situação de saneamento da comunidade.

Figura 19. ETE do Marrocos em estado de abandono. Fonte: Relatório Saneamento Básico Grande Bom Jardim, 2016.

Figura 20. Da esquerda para direita fotos de 2009, 2012, 2016 e 2021 da ETE do Marrocos. Fonte: Google Earth, 2022.

Figura 21. Registros em vídeo da infraestrutura abandonada no Marrocos próximo a Lagoa do Marrocos. Fonte:
Autoral, 2022.

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE MARROCOS
Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 01/2022 para Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social

26



A paralisação do Projeto do Orçamento Participativo no Marrocos não é um caso isolado, existe um

histórico de abandono de obras de infraestrutura no Grande Bom Jardim, relatada, inclusive, pelos

próprios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF) em reunião do Conselho Gestor

da ZEIS Bom Jardim. Esse tipo de situação agrava as precariedades existentes no território e

inviabiliza a execução dos recursos públicos destinados a intervenções que melhoram a qualidade

de vida dos moradores, representando um custo maior ao Estado a médio e longo prazo.

O abandono das obras de infraestrutura resvala em novos tipos de precariedade em territórios

vulneráveis, onde novos projetos ainda têm de lidar com intervenções pela metade. Além de

retratar um despreparo ou incapacidade do poder público e das empresas contratadas de lidar com

a realidade e as dinâmicas existentes em comunidades em vulnerabilidade. A paralisação do Projeto

Integrado de Urbanização do Marrocos representa uma grande perda para a comunidade, visto o

empenho do poder público em executar recursos para desenvolvimento de um plano integrado de

urbanização. É, também, devido a esse histórico que os moradores do Marrocos se empenharam no

acompanhamento da atual obra de infraestrutura, tema a ser abordado a seguir.
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3. MONITORAMENTO DA OBRA DE SANEAMENTO NO

MARROCOS

3.1. Acompanhamento da Obra pelas Assessorias

3.1.1. Caravana de Saneamento Ambiental (2022)

Como supracitado, no ano de 2022 ocorreu mais uma edição da Caravana de Saneamento

Ambiental no território do Grande Bom Jardim, organizada pelo Observatório da ZEIS Bom Jardim,

que deu atenção especial aos pontos dentro e no entorno da ZEIS. O segundo dia da Caravana de

2022, realizado em 02/08/2022, teve como foco visitar os pontos de fragilidade socioambiental nas

áreas da comunidade do Marrocos, da Ocupação da Paz, dos conjuntos Miguel Arraes e Rachel de

Queiroz, da ETE Tatumundé e trechos específicos da Granja Lisboa e da Granja Portugal.

O grupo da visita, formado por membros da assessoria técnica do Observatório e por moradores

das comunidades a serem visitadas, se encontrou inicialmente na Associação dos Moradores do

Marrocos (Ponto 1 da Figura 27), ponto de referência na comunidade. Antes de partir para os locais

de maior interesse, conversamos sobre a metodologia e percurso da visita, e escutamos Dona Zélia

e Ione, moradoras locais, sobre como estava a situação da obra de infraestrutura e saneamento

atualmente em implementação na comunidade (Figuras  22 e 23).

Figuras 22 e 23. Encontro do grupo na Associação de Moradores do Marrocos; Trabalhadores na obra em andamento.
Fonte: acervo próprio, 2022.
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Visitamos alguns dos principais pontos de conflito das obras do Marrocos. O primeiro deles foi a Rua

Silvio Rocha (Ponto 2 da Figura 27) que, além de ter recebido calçadas descontínuas devido ao

avanço do alinhamento das residências, também possui postes de eletricidade que avançam

consideravelmente no logradouro e que foram assim pavimentados pela obra, sem o cuidado de

realocação para o espaço da calçada (Figuras 24 e 25). Segundo relatos dos moradores, já houve

tentativa de contato com a Enel - empresa responsável- para resolução do problema, mas ainda não

houve resposta.

Figuras 24 e 25. Postes pavimentados no meio da rua na rua Silvio Rocha. Fonte: acervo próprio, 2022.

Seguimos para a Rua Núbia Araújo Cavalcante, que ainda não recebeu nenhum tipo de urbanização,

apesar de estar contemplada pela obra. Na esquina desta rua com a Rua Silvio Rocha (Ponto 3 da

Figura 27), observamos uma grande concentração de água empoçada (Figura 25). Fomos até a Rua

Franciscano, onde há um córrego canalizado, e daí seguimos para a Comunidade da Paz.
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Figura 26. Ponto de alagamento no encontro das ruas Núbia Araújo Cavalcante e Silvio Rocha. Fonte: acervo próprio,
2022.

Figura 27. Mapa esquemático do percurso da caravana na comunidade do Marrocos. Fonte: PMF, 2022. Elaboração
própria.
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3.1.2. Visita do Observatório da ZEIS Bom Jardim às Obras do Marrocos

Realizada no dia 22/09/2022, esta visita à comunidade do Marrocos foi marcada com o intuito

principal de dar continuidade ao acompanhamento do andamento das obras de infraestrutura e

saneamento básico atualmente em implementação na comunidade pela Prefeitura de Fortaleza,

dialogando com os trabalhadores da obra e, especialmente, com os moradores impactados.

Paralelamente, também houve interesse de investigar a situação das ocupações no entorno da

Lagoa do Marrocos, a priori não contemplada pelo escopo das obras.

Figura 28. Equipe do Observatório da ZEIS dialoga com moradores do Marrocos. Fonte: acervo próprio, 2022.

O ponto de encontro da equipe e de início da visita foi novamente a sede da Associação de

Moradores do Marrocos, situada na rua Reginaldo França Rodrigues (Ponto 1 da Figura 27). Saindo

de lá, abordamos um grupo de moradores que conversavam na entrada da Rua Magnólia Melo

(Figura 28 e Ponto 2 da Figura 27). Quando perguntados sobre alguns aspectos da obra, afirmaram

que um fiscal veio olhar a questão do poste (Rua Silvio Rocha, Ponto 5 da Figura 27) naquela

semana, e que a Rua Magnólia Melo ainda estava com as obras paradas. Perguntamos se as casas

contempladas já foram ligadas à rede de saneamento, ao que responderam que ainda não foi feita

ligação, mas que esse seria o procedimento correto, que a obra precisa ser concluída antes de ligar a

tubulação às casas. Moradores afirmam, por fim, que há boatos de uma estação de tratamento

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE MARROCOS
Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 01/2022 para Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social

31



"mais pra baixo", para onde aquele esgoto seria levado, uma dos principais questionamentos da

população e da equipe de assessoria técnica em relação à obra.

A equipe prosseguiu, caminhando inicialmente pela rua Magnólia Melo (Ponto 3 da Figura 27), que

recebeu destaque dos moradores na última reunião do Conselho Gestor da ZEIS Bom Jardim, cujo

tema foi saneamento básico. Isso aconteceu porque as obras foram iniciadas na rua, mas não foram

concluídas, deixando metade da rua atendida, metade não. Na ocasião da reunião, agentes da

Secretaria de Infraestrutura (SEINF) ligaram a paralisação das obras na rua ao descobrimento de

uma infraestrutura antiga de saneamento pré-existente, justificando a suspensão dos trabalhos até

que fosse encontrada uma solução projetual para que se pudesse prosseguir. Quando perguntados,

os funcionários da obra dizem que estão prontos para trabalhar e avançar no trabalho na rua

Magnólia Melo, porém a Prefeitura precisa liberar primeiro. Moradores que estavam presentes na

conversa acreditam que as obras não vão ser concluídas até o final do ano, e demonstram

preocupação com a quadra chuvosa, os mosquitos e o mau cheiro (Figuras 29 e 30).

Figuras 29 e 30. Imagens da rua Magnólia Melo, cujas obras foram interrompidas pela metade. Fonte: acervo próprio,
2022.

A equipe continuou a visita pela rua Geovana Melo Portela (Ponto 4), onde pôde observar as

inconsistências da obra no tocante à padronização do tamanho da rua e de calçadas devido à pouca
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adaptação de um padrão formal de obra urbanística a uma realidade de ocupação, onde muitas

vezes a construção das casas avança sobre o logradouro (Figuras 31 e 32). A equipe técnica destaca

que em casos como esse, em que existe, inclusive, um reduzido fluxo de carros, seria mais

interessante fazer uma via compartilhada, como previsto pelo PIRF.

Figuras 31 e 32. Falta de continuidade nas calçadas da rua Geovana Melo Portela. Fonte: acervo próprio,
2022.

Prosseguindo para a rua Silvio Rocha (Ponto 5 da Figura 27), pôde-se observar que a situação do

poste no meio da rua continua igual (Figuras 33 e 34), apesar das sucessivas tentativas de contato

com a Enel para resolução do problema. Ao invés de ser realocado para o espaço da calçada antes

do início das obras, foi feito pavimento no seu entorno. Conversando com uma moradora da rua, ela

conta duas situações em que a presença do poste no meio da rua causou acidentes: um garoto de

bicicleta que, ao desviar de um carro que vinha no sentido oposto, colidiu com o poste, e uma

carreta que atolou ao tentar desviar dele. A situação de calçadas irregulares e “recortadas” também

se verifica nesta rua.
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Figuras 33 e 34. Poste de energia no logradouro e calçadas irregulares na rua Silvio Rocha. Fonte: acervo próprio,
2022.

Passando pela rua Núbia Araújo Cavalcante (Ponto 6 da Figura 27), entendemos junto com os

moradores que aquela seria a última a receber a obra, já que corresponde ao limite da poligonal de

abrangência do projeto. Na esquina com a rua Franciscano (Ponto 7 da Figura 27), observamos, além

de um grande ponto de alagamento, buracos e muitos entulhos deixados pela obra. Conversando

com duas moradoras, elas informam que a obra também está parada naquele ponto: “eles fazem de

pouquinho em pouquinho, disseram que só vão voltar depois das eleições”. Relatam, também, que

os buracos deixados na rua - um deles inclusive em frente a um comércio - têm causado acidentes,

especialmente com crianças que acabam caindo dentro deles. Diante disso, os próprios moradores

têm colocado entulhos dentro e ao redor desses buracos (Figuras 35 e 36).
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Figuras 35 e 36. Buracos e entulhos deixados pela obra na rua Franciscano. Fonte: acervo próprio, 2022.

Figura 37. Ocupação nas margens da lagoa do Marrocos. Fonte: acervo próprio, 2022.

Dando prosseguimento, caminhamos até as margens da Lagoa do Marrocos (Ponto 8 da Figura 27),

na porção sudoeste da comunidade, para verificar a situação de ocupação às margens do corpo

hídrico. Lideranças locais, em diversas outras ocasiões, comentaram com preocupação que as
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ocupações desordenadas no entorno da lagoa estavam se intensificando. Verificamos essa situação

no local (Figura 37) e algumas mudanças no entorno em relação à última visita realizada pelo grupo

em setembro de 2020, como o avanço das ocupações sobre o terreno da antiga ETE do Marrocos,

construída durante o projeto urbanístico conduzido pela Habitafor, já  descrito no tópico 3.3.

Figura 38. Drenagem do lençol freático superficial para continuidade das obras. Fonte: acervo próprio, 2022.

Por fim, no caminho de volta até a Associação de Moradores, nos deparamos com uma equipe de

trabalhadores da obra fazendo uma espécie de drenagem do lençol freático (Figuras 38, 39 e 40) na

esquina entre as ruas Sandra Regina Cavalcante e Cida Feitosa (Ponto 9 da Figura 27). Perguntamos

sobre a atividade, e eles esclareceram que aquilo precisava ser feito pois, naquele ponto, as águas

eram bastante superficiais, o que atrapalha a implementação da infraestrutura de saneamento.

Nesse ponto, também observamos a presença de um topógrafo que fazia o levantamento da área.

Chegando na Associação, a visita foi dada como encerrada.
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Figuras 39 e 40. Trabalhadores da obra realizando drenagem e levantamento topográfico. Fonte: acervo próprio,
2022.

Figura 41. Mapa esquemático do percurso da visita do Observatório da ZEIS Bom Jardim às obras no  Marrocos.
Fonte: PMF, 2022. Elaboração própria.
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3.1.3. Acompanhamento da Obra pelos Moradores

Como relatado no tópico anterior, foi realizado acompanhamento técnico – com a colaboração de

moradores – mediante visitas das assessorias ao território. De maneira mais recorrente e intensa

está o monitoramento feito pelos próprios moradores durante todo o período da obra. Foram feitos

muitos registros em vídeo, áudio e mensagens em grupos de Whatsapp com o relato contínuo do

andamento das obras. Por parte dos moradores, foi empenhado um imenso esforço de

acompanhamento e conscientização em torno das obras do Marrocos, movidos pela expectativa de

finalmente serem atendidos por saneamento básico no território.

O presente tópico pretende documentar o que foi observado a partir do monitoramento dos

moradores, sistematizando informações compartilhadas via Whatsapp. Foram sistematizadas

informações sobre o grupo a partir do dia 12/05/2022, dia em que houve uma reunião ordinária do

Conselho Gestor e que a equipe técnica do presente relatório passou a fazer parte do grupo.

O grupo em questão, denominado "Unidos pelo Bem" possui 65 participantes, dentre os quais 4 se

destacam como lideranças comunitárias, que avisam sobre reuniões e atividades importantes e a

quem os moradores recorrem para solicitações e reclamações. Fora as lideranças, cerca de 12

moradores se expressaram de forma recorrente no que diz respeito às obras de saneamento.

Em maio, foram citadas pelas pessoas do grupo obras nas ruas Giovana Melo Portela, Sandra

Regina Cavalcante, Silvio Rocha e Magnólia Melo. Nesse momento, os moradores mostraram-se

animados com a perspectiva de ver suas ruas com calçamento, inclusive com possível impacto

positivo nos seus comércios. Ao mesmo tempo que os moradores reconhecem a importância do

monitoramento realizado pelas lideranças comunitárias para que a obra avance da melhor forma

possível, eles também os cobram para reivindicar mais incisivamente junto à Prefeitura sobre a

continuidade e celeridade dos trabalhos. Há também uma preocupação com o acabamento das

obras, haja vista algumas áreas já parecem estar "quebradas".

Em junho, foram citadas obras nas ruas Silvio Rocha, Magnólia Melo, Plínio Bastos, Maria Nubia

Araujo Cavalcante, Vanda Cidade, Giovana Melo e Jardim Paroara. Moradores mostram-se

preocupados pela obra ser apenas "política" e depois das eleições serem abandonadas. Lideranças

que estão à frente do monitoramento ressaltam que essa obra é resultado de uma luta antiga da

comunidade e que a eleição atual é para Estadual/Federal então não teria interferência na obra.

Alguns moradores relatam que tem vereador aparecendo de vez em quando como se tivesse

alguma relação com a obra. Há também uma apreensão quanto ao prazo de conclusão das obras,
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que seria em setembro de 2022, já que faltavam muitas ruas a serem finalizadas (segundo uma

liderança, estariam faltando as ruas José Maurício, Sandra Regina Cavalcante, Maria Nubia Araujo

Cavalcante, o restante da Regisvaldo França e metade da Magnólia Melo). Outra liderança afirma

que o prazo da obra foi prolongado por mais um ano. Outras inquietações que se destacaram:

frustração pela interrupção da obra da Rua Magnólia Melo (várias vezes citadas como a rua mais

esperada); falta de acabamento e baixa qualidade dos resultados; a problemática de deixar vários

trechos incompletos ao invés de começar e terminar; dúvida sobre quando vão fazer as caixas de

esgoto e quanto ao tratamento do esgoto, já que só vão fazer as ligações quando o esgoto tiver

para onde ir. Uma liderança afirma que era para ter reunião com a comunidade de 3 em 3 meses

para explicar o andamento do projeto e não era pra eles terem que ficar implorando por reunião.

Alguns moradores falam ainda sobre a necessidade de um projeto para a Lagoa do Marrocos, mas

as lideranças destacam que esse projeto não faz parte das obras que estão sendo feitas atualmente.

Em julho, no que diz respeito à obra, segue havendo envio de fotos pela liderança que está fazendo

o acompanhamento fotográfico da obra. Destaca-se também os contínuos pedidos dos moradores

por notícias da continuação da Rua Magnólia Melo. Outra liderança falou que eles foram para

reunião na Regional 5 com presença do Prefeito e que, aparentemente, só está sendo aguardada a

liberação por parte da Secretaria de Infraestrutura (Seinf).

Em agosto, novas fotos e vídeos são enviados. No dia 10/08, as lideranças convidaram os moradores

para a reunião do Conselho Gestor que contaria com a presença da Seinf e da Cagece. É feita uma

convocação para que os moradores compareçam para tirarem as dúvidas, falarem da interrupção da

obra na R. Magnólia Melo e também para saberem "pra onde vai a rede de esgoto".

Em setembro, sublinha-se uma fala de uma moradora falando que essa obra é direito deles e que

nada vem de graça. Ela reitera que os moradores também pagam impostos, seja na água, na

energia, ou até mesmo comprando "uma caixa de fósforo" que seja. Em setembro, outra fala

chamou a atenção: uma moradora reclama que a empresa está trabalhando em ruas que "já têm

pista e calçamento" ao invés de trabalhar realmente dentro do Marrocos. Segundo uma liderança,

isso aconteceu porque, ao pleitear esse projeto, os moradores colocaram os nomes de ruas que

passam pelo Marrocos ou são porta de entrada da comunidade. Entretanto, quando a prefeitura foi

fazer o projeto, essas lideranças mais antigas não foram acionadas, aí incluíram no projeto trechos

dessas ruas que estão fora do Marrocos e que já "estavam boas". Ao longo do mês, destacam-se

diversos avisos de falta de água por causa das obras e solicitações, por parte das lideranças, que os
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moradores não utilizem água em suas casas em determinados momentos. Houve reclamações

específicas quanto à obra estar incompleta nas ruas Vanda Cidade, Magnólia Melo e Franciscano:

● Uma moradora da Rua Vanda Cidade afirma que na sua rua a obra foi iniciada e não foi

terminada porque os operários disseram que lá é crítico por ser perigoso.

● Uma moradora da Rua Magnólia Melo diz que servidores da Prefeitura foram ver a situação

da rua, mas que segundo eles a empresa não deveria ter executado a obra na metade da rua

se não tivesse como concluir. Ela reclama que fica um passando a responsabilidade pro

outro e o tempo passando. Afirma ainda que ela e outros moradores já passaram por

situação semelhante e por isso não confiam. Na ocasião, acabou a verba e a empresa foi

embora, ficou tudo pela metade e, por isso, quando chove as casas alagam. Outra moradora

da mesma rua afirma que, com essa obra atualmente incompleta, a situação está pior que

antes, já que casas que antes não alagavam passaram a alagar. Segundo uma liderança, há 6

meses alegam que foi feito um aditivo para "para arrancar todo o material enterrado na rua

Magnólia Melo".

● Uma moradora da Rua Franciscano reclama que a obra é muito desorganizada, visto que

ficam cavando em vários lugares, inclusive quebrando calçadas existentes e sem previsão de

fazer outra calçada.

Em outubro, novamente foi apontada a problemática que a obra vai "abrindo buracos" em vários

lugares, ao invés de começar e terminar em cada lugar. Os buracos não estão sinalizados e

moradores temem que crianças possam cair neles. Além disso, um morador reprova a forma como

as ruas estão ficando sujas, já que a empresa não vai limpando a obra, como ele diz que

normalmente empresas que trabalham com isso fazem. Outra questão apontada foi de que as ruas

incompletas e com buracos geram diversos transtornos para os moradores, já que impede a

passagem de carros. Segundo uma moradora, no dia anterior o carro do lixo não conseguiu passar

nas ruas por causa disso e não teria como passar uber nem ambulância, se fosse preciso. Uma das

maiores preocupações de diversos moradores é a situação da Rua Magnólia Melo, cujas obras foram

interrompidas há muito tempo. Uma moradora afirma que na reunião do Conselho, a própria

prefeitura não sabia explicar porque a obra estava parada nessa rua. Uma liderança afirma que ficou

sabendo pelo fiscal da prefeitura que as obras serão atrasadas mais ainda. Segundo ela, o próprio

secretário da Regional 5 disse que "não vai sair tão cedo". Moradores começam a se organizar para

irem juntos para a Regional 5 cobrar a continuidade da obra.
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ANEXO: ESTRUTURA ENTREVISTA COM OS MORADORES

De forma complementar, a equipe de trabalho pretende na próxima etapa de monitoramento

realizar entrevistas semi-estruturadas com 3 moradores que participaram ativamente do

acompanhamento da obra. Segue abaixo as perguntas propostas:

PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM MORADORES DO MARROCOS

Aspectos da obra

1. Como a obra interferiu na rotina das famílias do Marrocos?

2. Quais os principais problemas da obra identificados pelos moradores?

3. Alguma casa foi danificada devido a execução da obra? Se sim, quantas e como? Houve
algum gasto dos moradores em relação a reparação de possíveis danos?

4. Que melhorias foram observadas nos trechos em que a obra já foi concluída?

5. Foram observados problemas mesmo após a conclusão de trechos da obra? Se sim,
quais?

6. As expectativas dos moradores com relação a obra estão sendo atendidas?

7. A obra está correndo a quanto tempo? Ela está cumprindo o prazo?

8. Ocorreram atrasos ou paralisações na obra? Se sim, quantas e como?

Aspectos do monitoramento

1. Houve algum momento de diálogo com a comunidade sobre a realização da obra? Se
sim, como foi esse momento?

2. Como tem sido o diálogo com a prefeitura? E com a empresa que executa a obra?

3. Como foi o processo de monitoramento da obra? Todo dia eram feitos
acompanhamentos? Existiu necessidade de algum tipo de mobilização?

4. Como tem sido para os moradores acompanhar e entender as etapas da obra? É fácil
acessar informações? Os funcionários que trabalham no local sabem responder às
perguntas dos moradores?

5. Lembrar de dúvidas específicas, como o poste no meio da rua que não foi colocado no
grupo de whatsapp
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