
Relatório: Visita de Monitoramento
Data: 06/03/2012

Objetivo: Monitorar a execução dos projetos financiados com recursos do Fundo
Estadual  de  Combate à  Pobreza –  FECOP,  conforme deliberação do CCPIS, em
reunião realizada no dia 23/12/2011.

Projeto: Reforma e Melhoria Habitacional
Responsável: Secretaria das Cidades

1. Histórico do Projeto

O Projeto Reforma e Melhoria Habitacional é executado pela Secretaria das Cidades
através  da  Coordenadoria  de  Habitação  e  objetiva  a  adequação  de  unidades
habitacionais com padrões construtivos inadequados e/ou sub-dimensionadas para
o número de pessoas residentes.

O público alvo do projeto são famílias com renda per capita de até 0,5 salário
mínimo. “A definição dos beneficiários do projeto deverá levar em conta o perfil
sócio-econômico visando garantir o direcionamento dos recursos disponíveis para o
atendimento do público alvo do FECOP”. 

Sua área de abrangência é a Região Metropolitana de Fortaleza e a localização das
unidades habitacionais a serem beneficiadas deverá ser apresentada mediante geo-
referenciamento, em conformidade com a relação de  beneficiários constante do
convênio. 

Tem por estratégia de execução a parceria com entidades sem fins lucrativos, com
experiência no movimento social  de  habitação e  de  reconhecida capacidade de
atuação e articulação junto à comunidade onde atua.

Foi  lançado em 2010 em caráter piloto, porém não foi possível  a execução do
mesmo  em  função  da  morosidade  dos  requerentes  na  apresentação  da
documentação  para  a  formalização  dos  convênios  e  os  diversos  graus  de
inconsistência  das  mesmas.  Sua  execução  foi  iniciada  em  2011,  através  de
convênio firmado com a Central  das  Associações  de  Moradores  e Populares do
Estado do Ceará – CAC (Convênio n. 007/CIDADES/2011).

O  projeto  disponibiliza  para  cada  família  beneficiada  um valor  máximo  de  R$
2.000,00  (dois  mil  reais),  respeitando  o  limite  do  orçamento  de  reforma
apresentado.

Os recursos poderão ser utilizados para realização de melhorias habitacionais, em
três pacotes, conforme abaixo:

PACOTE I – Substituição de piso e colocação de reboco e pintura de paredes.
PACOTE II – Substituição de madeiramento e telhado.
PACOTE III – Aumento de 01 (um) cômodo na residência, desde que a mesma não
apresente necessidade de melhoria nos itens dos outros dois pacotes.

A partir da celebração do convênio, a entidade credenciada apresenta Plano de
Trabalho para execução dos serviços, incluindo a proposta de reforma individual de
cada unidade habitacional, com os respectivos orçamentos. A proposta de reforma
deve se enquadrar em um dos pacotes de reforma disponibilizados pelo projeto.

Aprovado  o  Plano de  Trabalho pela  Secretaria  das  Cidades,  a  entidade  deverá
apresentar  03  (três)  orçamentos,  de  lojas  de  material  de  construção  que  não



apresentem dívida  ou  inadimplência  para  com  o  Governo  do  Estado,  sendo  a
contratação realizada na loja que apresentar o melhor preço, o qual não poderá ser
superior à tabela de referência da SEINFRA.

Após  a  compra  do  material  de  construção,  que  é  realizada  pela  entidade
conveniada, o material é repassado às famílias cadastradas para a realização das
obras.

A realização das obras é de responsabilidade das famílias beneficiárias, sendo esta
a sua contrapartida para o projeto.

A responsabilidade pelo acompanhamento das obras é da entidade conveniada, que
deve apresentar responsável técnico com registro no CREA, bem como relatório de
vistoria, com fotos de antes e depois das obras, de todas as unidades habitacionais
beneficiadas com recursos do Programa. A Secretaria das Cidades supervisionará a
execução dos serviços, mediante visitas de ateste de obra.

Após atestada a conclusão das obras a entidade deve prestar contas dos valores
recebidos,  mediante  apresentação  das  notas  fiscais  relativas  ao  material  de
construção adquirido.

Após a conclusão das obras, realização do evento acima e aprovação da respectiva
prestação de contas, dar-se-á o convênio por encerrado.

Em 2011 foram programados para esse projeto exclusivamente recursos da fonte
FECOP  no  valor  de  R$  2.000.000,00  e  empenhados  25%  desse  valor.  Essa
execução financeira foi compatível com período de execução do projeto. A liberação
da primeira parcela (R$250.000,00) ocorreu em junho de 2011, a execução das
melhorias iniciada em julho, com a respectiva prestação de contas apresentada em
outubro.  A  liberação  da  segunda  parcela  (R$250.000,00)  foi  realizada  em
novembro  de  2011,  com  a  prestação  de  contas  apresentada  em  dezembro,
encontrando-se em análise nos aspectos físico e financeiro.

Em 2012 o projeto tem como meta a reforma de 750 unidades habitacionais sendo
250 unidades para conclusão do convênio 007/CIDADES/2011 e 500 unidades a
decidir. O valor total programado é R$1.500.000,00.

2. Relato da Visita

A visita foi  acompanhada pelo representante da C.A.C. (Robert); Secretário das
SCidades (Camilo Santana), com seus assessores; Coordenador da SCidades em
cuja área o projeto é desenvolvido (Flávio), técnico da SCidades encarregado do
acompanhamento do Projeto (André), representantes da SDA (Cristiano e Guido),
representante  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  (Nádia)  e  Grupo
Executivo do  FECOP  (Flávia,  Aparecida  e  Afonsina).  Registra-se  a  ausência  de
representantes da STDS e do Conselho Estadual de Saúde.

2.1. Forma de seleção das famílias beneficiadas

A C.A.C. cadastrou todas as famílias que se adequavam ao projeto e realiza
sorteios,  com  a  presença  de  todos  os  cadastrados,  para  definição  dos
beneficiários. As famílias são sorteadas ao tempo em que são liberados os
recursos.

2.2. Localização dos imóveis



Foram visitadas 2 casas  no Conjunto Curió;  2 no Alagadiço Novo;  3 na
comunidade São Miguel/Coqueirinho, 2 na comunidade Barro Duro e 2 na
Sabiaguaba.

2.3. Composição das famílias

As famílias beneficiadas tem em média 4 pessoas e em sua maioria são
compostas  por  indivíduos  adultos.  Apenas  em  uma casa  foi  citado  que
residiam adolescentes e em outra havia uma criança.

2.4. Características dos imóveis

Com exceção de apenas uma, as casas visitadas são conjugadas, sem recuo
de frente e com uma pequena área nos fundos. Parte delas se encontra
situada em conjuntos habitacionais e dispõem de saneamento e arruamento,
iluminação  pública  e  passeio.  Parte  delas  está  localizada  em  áreas  de
ocupação  irregular,  sem saneamento  básico  (esgoto  a  céu  aberto)  sem
arruamento,  sem  iluminação  pública,  podendo  ser  consideradas  como
aglomerados subnormais. 

2.5. Obras realizadas

Em todas as casas visitadas houve construção ou melhoria de banheiros.
Dentre as demais obras realizadas projeta-se o levantamento de coberta,
colocação de piso (cerâmica) e construção de novos cômodos (ampliação).

Observou-se,  em  menor  número,  obras  de  reboco,  pintura  de  paredes,
colocação de pia de cozinha (aço inoxidável), portão e janelas. Apenas uma
das  casas  visitadas  encontrava-se  em obras,  as  demais  já  haviam  sido
concluídas. 

Pelo observado, as famílias beneficiadas não se restringem aos Pacotes de
obras explicitados no projeto. Utilizando de bom senso executam melhorias
não especificadas e necessárias para o conforto de seus moradores. Algumas
famílias  visitadas  afirmaram  inclusive  que,  com recursos  próprios,  havia
realizado mais melhorias do que aquelas para as quais o projeto fornece o
material.

2.6. Padrão de qualidade das obras realizadas

As obras realizadas apresentavam uma boa qualidade, porém com algumas
inadequações tais como a ausência de ventilação nos banheiros. 

O material recebido é de boa qualidade e a mão de obra para execução dos
serviços  (contrapartida  da  família)  foi,  em  todas  as  casas  visitadas,
contratada. O valor pago por estes serviços equivale aproximadamente ao
valor do material recebido através do projeto (R$2.000,00).
Segundo alguns depoimentos, a partir do momento da inscrição, a família
passou a  poupar  para  fazer  frente à  contrapartida.  Observou-se  em um
caso, que foi feito empréstimo bancário, em outro caso que foram utilizados
valores  de  indenização  por  despensa  do  trabalho  e  uma  entrevistada
declarou ter recebido ajuda financeira dos filhos. 

2.7. Satisfação das famílias beneficiadas



As  famílias  visitadas  estavam  visivelmente  satisfeitas  com  os  benefícios
advindos do projeto. O material recebido funcionou como “alavanca” para a
realização de obras  desejadas  e  para  que  a  família  se  mobilizasse para
conseguir  os  recursos  necessários  a sua contrapartida. Notou-se especial
orgulho por disporem de um banheiro bonito e organizado.

Em todo o percurso a  comissão foi  acompanhada por  outras famílias já
inscritas e que pediam a continuidade do projeto.

2.8. Recomendações

 É necessário intensificar a assistência técnica para acompanhamento
das obras;

 Na concepção do projeto a família deveria entrar com a mão de obra
e em todas as casas visitadas observou-se que essa mão de obra foi
contratada. Pagamento de mão de obra é no mínimo difícil  para o
público alvo do FECOP. A Secretaria das Cidades deveria analisar as
causas desse fato.

2.9. Conclusão

O projeto tem grande relevância social. O modo de seleção das famílias evita
favorecimentos,  as  obras  são  necessárias  e  impactam  positivamente  na
melhoria da auto-estima e da qualidade de vida dos seus beneficiários.

2.10.Imagens

Nº do Convênio: 007/2011
Convenente: CAC
Beneficiário (a): MARIA AUGUSTA NASCIMENTO DA SILVA
BAIRRO: LAGOA REDONDA CURIÓ
Endereço: RUA EDUARDO CAMPOS, 211
Município: FORTALEZA

                       Obra: Levantamento e melhoria de coberta
                                      ANTES                                                            DEPOIS

Nº do Convênio: 007/2011
Convenente: CAC
Beneficiário (a): MARIA GEISA OLIVEIRA DA SILVA
BAIRRO: LAGOA REDONDA CURIÓ
Endereço: RUA EDMILSON COELHO, 1616
Município: FORTALEZA

                       Obra: Levantamento e melhoria de coberta e piso

                                        ANTES                                                            DEPOIS



Nº do Convênio: 007/2011
Convenente: CAC
Beneficiário (a): LUCIMAR DA COSTA GERMANO
BAIRRO: ALAGADIÇO NOVO
Endereço: TRAV: ZICO, 26
Município: Fortaleza-CE

          Obra: Levantamento e melhoria de coberta , divisão de ambiente e substituição de porta      
            
                                 ANTES                                                                       DEPOIS

Nº do Convênio: 007/2011
Convenente: CAC
Beneficiário (a): IARA RÉGIA DO NASCIMENTO
BAIRRO: ALAGADIÇO NOVO
Endereço: RUA SANTA RITA, 1215
Município: Fortaleza-CE

          Obra: Reboco das paredes e construção de banheiro
            



                                 ANTES                                                                       DEPOIS 

Nº do convênio: 007/2011
Convenente: CAC
Beneficiário (a): JOSÉ PESSOA DA SILVA
BAIRRO: BARRO DURO 
Endereço: TRAVESSA JOSÉ PEDRO, 23
Município: MESSEJANA

          Obra: Substituição de piso e esquadrias, construção de banheiro. 
            
                                 ANTES                                                                       DEPOIS



Relatório: Visita de Monitoramento

Data: 13 e 14/03/2012

Objetivo: Monitorar a execução dos projetos financiados com recursos do Fundo
Estadual  de  Combate à  Pobreza –  FECOP,  conforme deliberação do CCPIS, em
reunião realizada no dia 23/12/2011.

A visita foi acompanhada por representantes da SDA (Cristiano e Guido) e da STDS
(Glória), representante do Conselho Estadual de Assistência Social (Nádia) e Grupo
Executivo  do  FECOP  (Aparecida  e  Afonsina).  Registra-se  a  ausência  de
representante do Conselho Estadual de Saúde.

Projeto: Incentivo a Produção e ao Consumo de Leite
Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

1. Resumo do Projeto

O Projeto inclui-se no âmbito do Programa Leite Fome Zero do Governo Federal o
qual vem desde 2004, fortalecendo a cadeia produtiva do leite e reduzindo a fome
e a desnutrição da população carente que se encontra em estado de insegurança
alimentar e nutricional. 

A partir do segundo semestre de 2011, o Programa praticamente duplicou sua meta
diária de distribuição de leite, passando de 58.277 para 100.000 litros leite/dia. 

São distribuídos atualmente 95.000 litros de leite bovino e 5.000 litros de leite
caprino, abrangendo 179 municípios do Estado.

O Projeto adota como publico alvo, de conformidade com o Programa Leite Fome
Zero, os beneficiários consumidores e produtores determinados pela Resolução Nº.
37 de 09 de novembro de 2009, artigo 3º e 5º: 

Beneficiários Consumidores: famílias com renda mensal per capita de até ½ (meio)
salário  mínimo  e  que  tenham,  entre  seus  membros,  pessoas  em  alguma  das
seguintes condições: 

I - Crianças de 2 até 7 anos de idade que possuam Registro Civil, estejam com
controle de vacinas em dia e em estado de insegurança alimentar e nutricional;

II  -  Gestantes, a partir  da  constatação da gestação pelas  Unidades Básicas de
Saúde; que façam exame pré-natal e estejam em estado de insegurança alimentar
e nutricional;

III - Nutrizes até 6 meses após o parto que amamentem, no mínimo, até o sexto
mês  de  vida  da  criança  e  estejam  em  estado  de  insegurança  alimentar  e
nutricional;

IV – Idosos, acima de 60 anos e estejam em estado de insegurança alimentar e
nutricional;

V - Outros portadores de doenças crônicas que estejam em estado de insegurança
alimentar e nutricional;



É importante ressaltar que os beneficiários consumidores tem o direito a 1 (um)
litro de leite por dia até o limite de 2 (dois) litros por família.

Beneficiários Produtores: agricultores familiares que se enquadram nos grupos "A",
"A/C",  "B",  e  "agricultor  familiar"  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da
Agricultura  Familiar  -  PRONAF,  e  que  apresentam a Declaração  de  Aptidão  ao
Pronaf  (DAP) regulamentada pelo  Ministério  do Desenvolvimento Agrário,  desde
que participem das ações promovidas pelo Convenente, notadamente as relativas à
assistência técnica, realize a vacinação do rebanho, especialmente contra a febre
aftosa e produzam no máximo 150 litros de leite por dia.

Com o atendimento desse público objetiva-se o fortalecimento do setor produtivo
(bovinocultura e caprinocultura leiteira) através da aquisição de leite com garantia
de preço durante todo o ano, a inserção do pequeno agricultor familiar pronafiano,
produtor de leite, no mercado formal com garantia de compra do leite por um preço
justo durante todo ano.

Observações de Campo

Foram visitadas as unidades responsáveis pelo Projeto nos municípios de Itatira
(Secretaria da Saúde) e Baturité (Secretaria da Ação Social).

Em ambos os municípios a visita teve início com a exposição da coordenadora do
projeto (Mary/SDA) e dos executores locais.

 Seleção dos Beneficiários Consumidores

Os  beneficiários  consumidores  são  selecionados  de  acordo  com os  critérios  do
Programa Leite Fome Zero. São identificados principalmente (em alguns casos são
identificados pelos CRAS ou procuram pessoalmente a coordenação do Projeto),
pelos Agentes de Saúde que preenchem uma ficha e a encaminham para a unidade
do Programa Saúde da Família – PSF que realiza a triagem a partir dos critérios
estabelecidos. Os selecionados são em seguida cadastrados no sistema, para fins
de monitoramento e atendimento.  É exigido que  todos os  cadastrados  tenha o
Número de Identificação Social - NIS. 

Conforme a criança ultrapassa a idade limite, a gestante e a nutriz extrapolam o
período definido pelo Programa, o Sistema os exclui, automaticamente, do rol de
beneficiários. São substituídos por outros já cadastrados e em lista de espera.

 Acompanhamento e Gestão do Projeto

A equipe do PSF trabalha de forma articulada com a equipe do Centro de Referência
da Assistência Social – CRAS, no acompanhamento aos beneficiários, para maior
eficácia das ações.

A cada mês o cadastro é atualizado e a cada três meses é feita uma reavaliação
dos beneficiários.

Cabe  à  Prefeitura,  o  acompanhamento  “in  loco”,  de  todas  as  atividades  do
programa.  Caso  todas  as  vagas  estejam  preenchidas,  o  candidato  aguarda  o
atendimento na lista de espera informatizada, a cargo da SDA.

A  população  de  maneira  geral,  colabora  no  controle  do  Projeto.  A  lista  dos
beneficiários é afixada em lugar de fácil visibilidade e são checadas as denuncias



relativas a possíveis desvios (pessoas que recebem o leite sem necessidade ou
pessoas que não o utilizam como devido).

 Execução do Projeto

São distribuídos 7 litros de leite de gado por semana para cada beneficiário. As 2ª e
4ª feiras as famílias recebem dois litros e na 6ª, três litros, o que corresponde a um
litro por dia. Só podem ser beneficiados no máximo duas pessoas por família. 

Em Itatira o Projeto atende a 324 pessoas e o leite é distribuído em seis polos
localizados na Sede (2), Lagoa do Mato (1)  Cachoeira (1), Morro Branco (1) e
Bandeira (1).

Em Baturité são beneficiadas 426 pessoas sendo a grande maioria composta de
crianças (385). Baturité dispõe de quatro polos de distribuição (Mondengo, Mucunã,
Coió e CSU), todos localizados na sede municipal. Na zona rural, os aglomerados
populacionais não atendem à exigência do programa (no mínimo cinqüenta pessoas
dentro dos critérios), para abertura de  um núcleo, além disso, os  distritos são
muito distantes um do outro, não possibilitando o atendimento integrado. Foi citado
ainda que a situação das pessoas residentes na periferia da sede municipal é mais
grave que a da população rural.

Em ambos os municípios existem listas de espera. Em Baturité são 165 pessoas já
cadastradas no sistema e aguardando o benefício.

Todo  o  leite  distribuído  é  de  gado  bovino  apenas  em  Tauá,  Limoeiro  e
Quixeramobim está sendo distribuído leite caprino.

 Beneficiários Produtores

Os beneficiários produtores são selecionados também de acordo com os critérios do
Programa  Leite Fome Zero.  São priorizados  os  produtores  que já  tenham sido
beneficiados  com tanques  de  resfriamento,  também disponibilizados  pela  SDA.
Caso o número de produtores cadastrados extrapole o necessário para o alcance da
meta  do  projeto  (100.000  lt/dia),  são  priorizados  aqueles  produtores  que
apresentem o menor volume de leite produzido. Atualmente são beneficiados 2.200
produtores em todo o Estado. 

Os  laticínios,  credenciados  mediante processo licitatório,  efetuam o pagamento,
recolhem o  leite  produzido,  beneficiam,  empacotam e  distribuem nos  polos  de
atendimento. 

 Composição dos custos

Leite bovino: R$ 1,25 (R$ 0,72 para o produtor R$ 0,53 para o laticínio)
Leite caprino: R$ 1,72 (R$ 1,20 para o produtor e R$ 0,52 para o laticínio)

 Aspectos relevantes observados 

Do ponto de vista do beneficiário consumidor, o Projeto contribui para o aumento
do consumo de leite, atuando consequentemente, na melhoria da qualidade de vida
da população atendida. 

Na  perspectiva  do  beneficiário  produtor,  o  Projeto  dinamiza  a  economia  da
agricultura familiar. De forma complementar, ao pagar o beneficiamento do produto
fortalece os laticínios e concorre para o fortalecimento da bacia leiteira da região. 



Observa-se  ainda,  que  a  articulação entre as  políticas  de segurança alimentar,
saúde, assistência social e econômica possibilita aferir resultados mais significativos
para  um  efetivo  combate  a  pobreza,  considerando  que  esta  tem  um  caráter
multidimensional. 

         

Saco de Leite (Frente e Verso)

Baturité: Pólo de Distribuição do Leite



Projeto: Construção de Cisternas de Placas
Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

1. Resumo do Projeto

O  Projeto  se  inscreve  entre  as  ações  de  Acesso  à  Água  do  Ministério  do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e é direcionado especificamente para o
semi-árido. Foi lançado no Ceará em 2007 sendo desenvolvido através de Convênio
firmado entre o MDS e o Governo do Estado.

Beneficia a população rural de baixa renda que sofre com os efeitos das secas
prolongadas. Nesse período a água é encontrada somente em barreiros, açudes e
poços apresentando baixíssima qualidade.

Apesar dos longos períodos de estiagem, o semi-árido brasileiro tem boa incidência
de chuvas e é considerado o mais úmido do mundo, mas os períodos de chuva são
curtos, e o solo não consegue reter essa água. A falta de água traz fome e sede aos
sertanejos, além de problemas de saúde. A solução para viver na região é adaptar-
se à realidade, armazenando, por exemplo, a água da chuva para beber e produzir.

O Projeto elegeu como público-alvo as famílias da zona rural cearense que não
disponham de fonte de abastecimento de água ou meios adequados de armazená-
la.  Elas  devem  estar  também  enquadradas  nos  critérios  de  elegibilidade  do
Programa Bolsa Família, mesmo que ainda não tenham sido beneficiadas.

Na  perspectiva  de  integrar  as  políticas  públicas,  o  Projeto  prioriza  as  famílias
beneficiárias  dos  programas  estaduais  de  Reforma  Agrária,  as  comunidades
quilombolas,  as  comunidades  indígenas e  as comunidades  atendidas  pelo  carro
pipa.

Através do Projeto são executadas também ações visando a formação das famílias
para a convivência com o semi-árido e capacitação para gerir os recursos hídricos.

Observações de Campo

Foram visitadas 3 famílias beneficiadas com cisternas no município de Itatira. A
visita  foi  precedida  por  explanação  dos  técnicos  responsáveis  pelo  Projeto  no
município (Ivonaldo e Flávio).

Características das Cisternas

A cisterna consiste num reservatório,  coberto e  semi-enterrado,  que  permite  a
captação e  o  armazenamento de  águas  das  chuvas,  coletadas  a  partir  do seu
escoamento nos  telhados  das  casas,  através  de  calhas  de  zinco ou  PVC.  Com
capacidade para 16 mil litros de água, a cisterna supre a necessidade de consumo
(beber e cozinhar) de uma família de cinco pessoas por um período de estiagem de
oito meses. A área coberta para captação da água tem que ser no mínimo 20m².

 Execução do Projeto

A construção das cisternas, em Itatira, é realizada através da ONG Instituto Vida
Melhor que disponibiliza o material, contrata os pedreiros, orienta os trabalhos e
realiza o treinamento para gestão da água. Participar desse treinamento, que dura
dois dias é condição indispensável para ser beneficiário do Projeto. 



É  da  competência  de  cada  família  beneficiada  escavar  o  terreno  onde  será
construída a cisterna e alimentar o pedreiro, se o mesmo estiver trabalhando na
sua casa na hora da refeição.

 Seleção dos beneficiários

Uma comissão municipal formada por representantes da Prefeitura, Sindicato dos
Trabalhadores  Rurais,  Igreja  e  EMATERCE,  sugere  as  comunidades  a  serem
beneficiadas.

A ONG contratada cadastra as famílias e seleciona aquelas que se enquadrem nos
critérios do Projeto.

 Beneficiários visitados 

As famílias visitadas são residentes nas comunidades Linda 1 e Linda 2 situadas a
aproximadamente 17 Km da sede de Itatira. Todas elas têm acesso à água de um
sistema  de  abastecimento  executado  pelo  Projeto  São  José,  mas  segundo  os
entrevistados a água não serve para consumo humano, pois é salinizada. Além
disso, o local de captação dista aproximadamente 1 km da residência visitada mais
próxima.

1. Maria Regiane Pinto Regiane: Casa de taipa em estado precário,  com
quatro pessoas residentes (pai, mãe e duas crianças abaixo de 14 anos). É
beneficiária do Programa Bolsa Família e do Programa Leite Fome Zero. O
marido é agricultor. A beneficiária informou que a cisterna foi construída em
sistema de mutirão há 5 meses e antes da chuva foi abastecida com carro
pipa,  agora  está  esperando  consumir  a  água  armazenada  para  lavar  a
cisterna e ligar os canos que captam a água da chuva. Segundo ela, não dá
para misturar as duas águas. Antes de ter a cisterna ela consumia a água
que recebia do carro pipa. Finalizou dizendo que ter uma cisterna em casa é
mesmo que ter ouro.

       

2. Jucilene Freitas: Mora com o pai e irmãos, ao todo são oito pessoas entre
adultos e crianças. A principal fonte de renda familiar é a “bolsa família”,
complementado por alguns serviços agrícolas prestados nas propriedades
circunvizinhas.  Recentemente  foi  excluída  do  Programa  Leite  Fome Zero
porque um irmão ultrapassou a idade limite. O terreno onde foi erguida a
habitação é cedido pelo dono da terra. A construção é um misto de taipa e
tijolo. No terreno, tem um poço de água salinizada. Segundo depoimento do
pai “Sr. José”, a cisterna foi uma grande conquista, pois antes a família tinha
que andar muito para apanhar água. Depois da construção da cisterna, em
regime de mutirão, a vida melhorou muito, pois ter água boa em casa é
muito melhor.  Também  informou  que  agora  ela  está  quase  cheia  e  a



esperança é que com as próximas chuvas ela encha totalmente. Observou-
se no terreno da casa um banheiro (bastante deteriorado) que segundo a
entrevistada foi construído pelo “Alvorada”.

 

3. Maria Juanita Pinto: Casa de alvenaria bem conservada, situada em uma
pequena povoação. A renda familiar é oriunda da aposentadoria da mãe e o
salário de agente comunitário de saúde, obtido pelo filho. Residem na casa 6
pessoas, todos adultos. Segundo o entrevistado a construção de cisternas
tem contribuído para diminuir o número de doenças de veiculação hídrica
nas crianças das redondezas. Neste caso a cisterna foi construída entre duas
casas e embora tenha sido destinada a apenas uma família o vizinho instalou
canos  de  captação  da  água  da  chuva em seu  telhado  e  contribui  para
abastecer a cisterna. Usufrui também da água coletada. A qualidade da água
existente na região é  de  difícil  consumo para  todos.  O filho da senhora
Juanita informou que antes da instalação da cisterna, tinha que apanhar
água muito longe, o que dificultava bastante a vida dos moradores; e, disse
ainda, que água tratada é garantia de mais saúde para todos.

 Aspectos relevantes observados 

O trabalho de construção das cisternas é realizado observando todos os critérios
técnicos e resulta em uma instalação de qualidade. 

A questão da disponibilidade de água para consumo humano em Itatira parece ser
grave. Em todos os percursos efetuados e em todos os lugares visitados foi comum
a  visualização  de  cisternas.  Na  área  urbana  observou-se  ao  longo  das  ruas,
depósitos grandes de plástico para coleta de água (carro pipa?). Na edificação onde



funciona a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do município, faltava
água encanada.

Ressaltando-se que duas das três casas visitadas eram de taipa torna-se oportuno
propor-se a conjugação de esforços no sentido de somar ao Projeto Construção de
Cisternas  outros  projetos  que  potencializem  os  resultados  possíveis  de  serem
obtidos no combate à pobreza. 

É  evidente  o  benefício  proporcionado  pelo  Projeto  às  famílias  selecionadas.
Observou-se no decorrer da visita que a implementação do projeto permite uma
vida mais saudável. Além do consumo de água de melhor qualidade, as pessoas
podem se dedicar a outras atividades, porque não precisam mais fazer longas e
sofridas caminhadas para pegar água. Com isso, ganham dignidade e cidadania.
Uma preocupação não esclarecida foi em relação a manutenção dos canos de PVC,
que ficam expostos ao sol, diminuindo a sua durabilidade e como as famílias são
muito pobres talvez essa reposição comprometa a sustentabilidade da intervenção.

Projeto: Habitação Rural nos Assentamentos do Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário
Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

1. Resumo do Projeto

O assentamento inicia-se com a chegada das famílias a terra, fator fundamental
para o processo de reconstrução de suas identidades, bem como da melhoria da
qualidade  de  vida.  Neste  tocante,  é  imprescindível  que  as  famílias  estejam
abrigadas em boas condições de moradia e para que isso aconteça, é fundamental
que existam casas, em condições mínimas de habitação.

A satisfação de tal premissa já é corriqueira nos assentamentos federais que são
atendidos  pelas  políticas  executadas  pelo  Instituto  Nacional  de  Colonização  e
Reforma Agrária – INCRA. As famílias recebem, logo que chegam à terra, entre
outros recursos, um específico para habitação. Com os assentamentos estaduais
ocorre diferente, notadamente naqueles do Programa Nacional de Crédito Fundiário
– PNCF, não existe uma ação voltada para a construção de moradias. Os recursos
utilizados  usualmente  para  essa  finalidade  deveriam  ser  destinados  para  a
produção e/ou para a instalação de uma infra-estrutura produtiva.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, em parceria com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, executa esse Projeto, visando contribuir com a
melhoria das condições habitacionais nas áreas dos assentamentos no âmbito do
Programa Nacional do Crédito Fundiário – PNCF, mantendo essas famílias na zona
rural em condições dignas, na perspectiva da construção de sua cidadania e bem
estar. 

 Execução do Projeto

O Projeto deve ser compreendido dentro de  um conjunto de ações de reforma
agrária viabilizadas pelo PNCF. 

A  construção  de  habitações  é  uma  ação  suplementar,  indispensável  para  a
consolidação do assentamento. É realizada por meio de convênios firmados entre o
Governo do Estado, através da SDA, e as Associações Comunitárias.
 
Compete a SDA orientar os beneficiários na locação da obra; no processo licitatório
para compra do material; na aquisição e recebimento do material de construção; na
contratação de mão-de-obra especializada; e na prestação de contas.



A Associação / beneficiários deve entrar com uma contrapartida de no mínimo 10%
do valor do Projeto, podendo ser com material, mão de obra ou dinheiro.

O  projeto  básico  das  casas  tem  65m²  de  área  construída  e  está  orçado  em
R$8.100,00. É facultada a família que possua recursos próprios ampliar essa área
desde que se comprometa a finalizar totalmente a obra. O projeto básico é um
orientador,  mas  pode  sofrer  adaptações  em  função  das  necessidades  de  cada
família.

 Seleção dos beneficiários

Tratando-se de uma ação complementar, a seleção dos beneficiários do Projeto
obedece, consequentemente, aos mesmos critérios adotados pelo PNCF:

Agricultores  e  agriculturas  rurais  sem  terra,  na  condição  de  diarista  ou
assalariado;  arrendatários,  parceiros,  meeiros,  agregados,  posseiros  e
proprietários de terra cuja dimensão é inferior ao módulo rural. O potencial
beneficiário deve ter, no mínimo, cinco anos de experiência rural nos últimos
15 anos.

 Beneficiários visitados 

Foi visitada a Fazenda Trapizeiro, localidade de Lagoa Grande, Município de Itatira.
A fazenda foi  comprada por 10 famílias. É acessada por estradas de piçarra de
difícil acesso no período de chuvas. Dispõem nas suas proximidades de escola de
ensino fundamental e nível médio, igreja e unidade de saúde.

Os  beneficiários do Projeto trabalham de forma coletiva em uma pequena área
cultivada e na criação de um pequeno rebanho de gado bovino. Individualmente
trabalham em terras próprias  e  criam seus próprios  animais.  Aparentemente a
renda familiar é variável com pessoas mais estabilizadas e outras no início da vida
produtiva. As casas construídas refletem essa variedade.

  



 Aspectos relevantes observados 

A  qualidade  das  construções  é  muito  boa,  as  casas  são  claras  e  ventiladas
oferecendo conforto aos seus moradores. São dotadas de banheiro e caixa d’água
mas não tem água encanada. A fonte de abastecimento de água para consumo
humano é um poço profundo. 

Também nessa área tornou-se evidente a necessidade de integração de projetos a
exemplo  da  construção  de  cisternas,  para  potencialização  dos  benefícios  e
consequentemente de mais eficiência e eficácia no combate à pobreza.

Projeto: Construção de Sistemas de Abastecimento de Água na Área Rural
Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

1. Resumo do Projeto

O Projeto se insere no âmbito do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR, co-
nhecido como Projeto São José, o qual visa apoiar pequenos produtores e grupos
comunitários, através de suas associações representativas, criando oportunidades
de geração de emprego e renda no meio rural.

O Projeto São José foi concebido como um dos instrumentos para a implementação
de ações de desenvolvimento sustentável do Estado, com participação ativa das co-
munidades rurais, visando aumentar o acesso das populações rurais mais pobres às
atividades de geração de emprego e renda, assim como à provisão de serviços soci-
ais básicos e de infra-estrutura como meios para a redução da pobreza rural.

A ação principal do Projeto São José é o financiamento não reembolsável, pelo Esta-
do, de investimentos prioritários, através da implementação de subprojetos selecio-
nados e solicitados por grupos de beneficiários das comunidades carentes, através
de suas organizações comunitárias representativas, legalmente constituídas, desta-
cando-se a implantação de subprojetos de Infra-Estrutura, Produtivos e Sociais. A
execução do Projeto São José consta principalmente com o apoio financeiro do Fun-
do Estadual de Combate à Pobreza e o Projeto em análise conta ainda com recursos
da FUNASA.

 Seleção dos Beneficiários



O Projeto tem como beneficiários os grupos mais pobres das áreas elegíveis segun-
do a regulamentação do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR, organizados
por interesses comuns e representados por suas entidades representativas, que te-
nham atuação local, e que se localizem em agrupamentos humanos com até 7.500
habitantes (sede municipal ou distrital).

 Beneficiários visitados

Foi visitada a comunidade denominada Sítio Jordão, situada na periferia da cidade
de Baturité. A visita foi precedida de informações técnicas prestadas pela técnica
responsável pelo acompanhamento do Projeto (Rosane / SDA). O Projeto foi conce-
bido originalmente para atender a 153 famílias e atende atualmente a 162 famílias. 

 Aspectos relevantes observados 

Em função da proximidade com a área atendida pela CAGECE, o projeto utiliza água
dessa Companhia. A água captada é bombeada para uma caixa dágua elevada e
por gravidade, é distribuída para todos os beneficiários. A qualidade da água é
garantida  pelos  padrões  de  tratamento  da  CAGECE  mas  alguns  beneficiários
reclamam do “excesso de cloro” e preferem utilizar água da chuva, armazenada em
cisternas, para beber.

O Projeto, como a maioria dos sistemas de água rurais realizados através do São
José, é administrada pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar). 

O  Sisar  beneficia  pequenas  comunidades  e  visa  garantir,  a  longo  prazo,  o
desenvolvimento  e  manutenção  dos  sistemas  implantados  de  forma  auto-
sustentável.  Cada  um  desses  sistemas  constitui  uma  Organização  Não
Governamental  sem  fins  lucrativos,  formada  pelas  associações  comunitárias
representando  as  populações  atendidas,  com  a  participação  e  orientação  da
Cagece.

Entre as atribuições dessas oito ONGs, está a prestação de assistência técnica, o
controle da qualidade da água, o cálculo de tarifas, a emissão de contas e o repasse
de informações para a Cagece. A estrutura organizacional do Sisar consta de um
conselho de administração com 11 membros (5 das associações e 6 de órgãos
governamentais) e um conselho fiscal com 6 membros (todos representantes das
comunidades), além de considerar a voz dos moradores em Assembleia Geral.

Um dos destaques do Sisar é o valor da conta paga, que é muito abaixo do valor
normal cobrado por uma conta de água. Isso se deve, porque a comunidade divide
as despesas como energia elétrica, salário do operador da estação de tratamento e
manutenção do Sisar.

O operador do sistema visitado foi eleito pela comunidade e recebe remuneração de
um  salário  mínimo  mensal.  Tem  por  atribuição  articular  com  o  Sisar  para  a
resolução de qualquer problema técnico, encaminhar mensalmente à CAGECE a
quantidade total de água consumida (hidrômetro localizado na saída do reservatório
geral),  ratear  o  valor  entre os  beneficiários (a  partir  dos  hidrômetros  de  cada
residência), receber os valores devidos e efetuar o pagamento à CAGECE. É de sua
responsabilidade inclusive, efetuar o corte dos serviços em caso de inadimplência.

O valor mensal pago situa-se em torno de R$14,00 por beneficiários.



Estação de Captação

Caixa D’água Elevada
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