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TEMPO PROPOSTAS DE 
AÇÃO 

PRÓXIMOS PASSOS RESPONSÁVEIS 

A. Curto Prazo A.1. Implementação 
do Amana Katu 

A.1.1. Levantamento 
de custos 

Paulo Enactus – 
UFPA) 

A.2. Solicitar o Plano 
de Ação da 
concessionária Águas 
de São Francisco 

A.2.1. Contatar o 
Petronilo sobre o 
assunto para 
verificação junto ao 
CONCIDEBAR. 

Ivonete 

A. 3. Discussão sobre 
Comitê de Bacias 
Hidrorgráficas 

A.3.1. Contatar o 
COMAM de Barcarena 
e o COEMA do Pará 
sobre o assunto 
(informações gerais, 
estado da arte no 
município e no Pará, 
etc) 

Ivonete junto ao 
COMAM. 
Daltro junto ao 
COEMA 

B. Médio Prazo B.1. Criação de uma 
escola de formação 
socioambiental em 
Barcarena 

B.1.1. Pautar esta 
questão para a 
próxima conversa 

Todo o grupo 

C. Longo Prazo C.1. Criação de um 
sistema integrado de 
monitoramento 
ambiental. 

C.1.1. Membros do 
GT participarem da 
reunião( 6/9, às 14:30 
h, no Sindquímicos) 
de organização (do 
seminário 
socioambiental de 
Barcarena 

Todo o grupo 

C.2. Órgão para fazer 
o monitoramento 
ambiental 

C.1.2. Membros do 
GT participarem da 
reunião( 6/9, às 14:30 
h, no Sindquímicos) 
de organização (do 
seminário 
socioambiental de 
Barcarena 

Todo o grupo 

 
 
O que fizemos? 

1. Acordos e Abertura do círculo 
2. Círculo | Por que o tema da água nos importa? 

https://photos.app.goo.gl/4Dty6fE3NWNkDy9Z6


3. Atualizações do GT feitos pelo Daltro 
a. Próxima reunião sobre o Seminário Socioambiental no dia 10/11 - FIB + 

Sociedade Civil 
4. “Pro-action Cafe” | Trabalhar na situação da água de três comunidades (Renascer 

com Cristo, Bom Futuro, Zita Cunha) 
5. Almoço 
6. Círculo | Conversa emergente: padrões vistos nos casos específicos 

a. Percebeu-se que as três conversas tinham em comum o fato de até 
possuírem rede instalada, mas que não haviam ligações oficiais com a 
maioria das casas, por diversas interpretações: 

i. pessoas não querem pagar e fazem ‘gato’, onerando quem tem 
ligação oficial 

ii. pessoas que querem pagar, mas que há alguma questão com a 
Águas de São Francisco 

iii. qualidade da água que chega não é boa 
b. Outra questão urgente é a do saneamento básico. Muito dos rejeitos são 

jogados na natureza (igarapés, por exemplo) e as fossas que existem alagam 
em épocas de chuva. 

7. Círculo | Qual o estado atual sobre abastecimento, acesso e qualidade da água em 
Barcarena? 

a. Água é patrimônio da humanidade, o que nós pagamos é o serviço! 
b. Rede instalada, porém sem abastecimento no Conde 
c. Dificuldades de instalação da rede devido a cobrança de taxa de 240 reais 
d. OAB - Sergio Araújo da Comissão de Direitos Humanos - Atendimento 

Jurídico? 
e. Ausência da Rede de abastecimento de água e esgoto na comunidade 

Renascer com Cristo 
f. Qual é a qualidade da água subterrânea em Barcarena? Alto teor de ferro? 
g. Qual é o conteúdo no termo de concessão para exploração da água em 

Barcarena? 
h. Uso indevido da água (‘gatos’) pelos moradores do centro (e daqueles que 

recebem a rede) 
i. Adequação do acordo firmado entre Águas do São Francisco e o município 

após o PDDU 
j. Rede de abastecimento insuficiente no Bom Futuro + Rede clandestina 
k. Próximo encontro: Conceito de privatização + Estudo coletivo do termo de 

concessão 
8. Círculo | Quais nossos próximos passos? Como seguimos juntos? 

a. Tema do próximo encontro do dia 13/11 das 13h às 17h: Privatização da 
água em Barcarena - o que isso significa e o que foi combinado? 

 
 
 
 
 
 



Tarefa Responsável 

Formalizar convite Pedro 

Convidar ARSEP Fernando 

Convidar Jurídico da Águas de 
S.Francisco 

Fernando 

Convidar Secretaria de Infra e 
Urbanismo (Benedito) 

Quézia + Edson 

Convidar Sergio Araújo (OAB - 
Direitos Humanos) 

Mara 

Checar se auditório está disponível 
para o encontro 

Fátima 

Divulgar relatórios de encontros 
passados do grupo 

Pedro 

 
b. Outras possibilidades de espaço: Escritório da Ivonethe e Sindquímicos 
c. Uma das questões que ficou ‘pendurada’: Como endereçar a questão do 

monitoramento participativo? 
9. Círculo | Como saio desta conversa? 


