
 
ATA DA 5ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO OBSERVATÓRIO NACIONAL DOS DIREITOS À ÁGUA E 

AO SANEAMENTO – ONDAS. 

Aos 30 dias do mês de novembro de 2021, às 17h30, se iniciou em segunda convocação, a 5ª 
Assembleia Ordinária do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento – Ondas 
em formato inteiramente digital, em ambiente virtual, usando a plataforma Zoom através do 
link:https://us02web.zoom.us/j/84849557866?pwd=S2J1cVIwZWpoL0I2TThqWEF1MDhWQT0
9, em consonância com as determinações legais das autoridades governamentais que 
recomendam isolamento com o objetivo de conter a disseminação da Covid 19. Conforme 
convocação assinada pelo Coordenador Geral do Ondas, Marcos Helano Fernandes 
Montenegro, publicada na internet em 08 de novembro de 2021, disponível em: 
https://ondasbrasil.org/convocacao-5a-assembleia-geral-do-ondas-sera-realizada-em-30-de-
novembro/, foi observada a seguinte ordem do dia: 1 – Informes da Coordenação Colegiada; 
2 – Apreciação das propostas da Coordenação Colegiada e aprovação de: 2.a – Plano Anual de 
Atividades para 2022; 2.b – Orçamento para 2022; 2.c – Valores de anuidade dos associados 
para 2022; 3 – Outros assuntos de interesse do ONDAS. O presidente da assembleia e 
Coordenador Geral do Ondas, Marcos Helano Fernandes Montenegro, agradeceu a 
participação de todos, apresentou um breve informe sobre o número de associados, que 
naquele momento chegava a 249, e os objetivos da assembleia, relatou, de forma resumida, as 
principais atividades do Observatório no último período e apresentou as próximas ações, com 
destaque para o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento - 
ENDHAS. Ato contínuo passou a palavra para o Secretário Executivo do ONDAS, Edson 
Aparecido da Silva que informou o envio por e-mail, pela Secretaria Executiva, aos associados, 
do “relatório de atividades” relativos aos três primeiros trimestres de 2021. A seguir passou a 
exposição de um resumo das atividades destacando os pontos mais importantes conforme 
segue: Resumo da atuação do ONDAS entre janeiro e setembro: 
Regionalização da gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico: 

• Produção de um guia sobre a regionalização do saneamento básico, exigência que consta 
da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020 que modificou o marco legal do saneamento; 

• Realização de seminário “Os Impasses da Regionalização do Saneamento e a o 
atendimento universal com abastecimento de água e esgotamento sanitário”; 

• Realização de diversas reuniões e participação em audiências públicas e seminários com 
representantes de sindicatos, entidades municipalistas e parlamentares para debater o tema 
da regionalização; 

• Colaboração na elaboração de emendas a projetos de lei sobre regionalização (RN, MG, 
MA, RS, SP, ES); 

• Produção de série de artigos “Sobre a Nota Técnica Metodologia de construção das 
Unidades Regionais de Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais”. 

Contra as Privatizações: 

• Realização de reuniões de apoio às ações de sindicatos de trabalhadores (as) e com 
representantes e parlamentares de Assembleias Legislativas; 

• Participação no Fórum Social Mundial, onde o ONDAS promoveu debate sobre direito à 
água, pandemia e privatizações, sendo que no dia 29 de janeiro o tema foi: Realização dos 
direitos humanos à água e ao saneamento e os riscos da privatização, com organização do 



ONDAS; da Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM; da Federação 
Nacional dos Urbanitários – FNU; da Internacional de Serviços Públicos – ISP e da Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge 

Elaboração de matérias: 

• Numa parceria entre o ONDAS e Sindágua/MS – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos no Estado do Mato Grosso do 
Sul, produção da matéria: “Na entrega do saneamento ao capital financeiro, o privado lucra 
fácil e o Estado fica com os riscos”, escrita por Téia Magalhães, arquiteta urbanista e 
colaboradora do ONDAS; 

•  Produção da matéria e “A espantosa privatização das águas brasileiras: A espantosa 
privatização das águas brasileiras (caso de Alagoas)”, também escrita por Téia Magalhães. 

Outras iniciativas: 

• Elaboração e divulgação do “Manifesto contra a privatização do saneamento em Minas 
Gerais”;  

• Elaboração e envio do “Manifesto sobre a aprovação da PEC 6/2018 (4/2018 no Senado) – 
PEC da Água Potável”, solicitando aos deputados e às deputadas para envidarem esforços 
para agilizar sua tramitação; 

• Elaboração de proposta de alteração na Lei 11.445 de 2007, cujo objetivos são: contribuir 
para minimizar os danos que a Lei 14.026/2020, reforçados pela manutenção dos vetos do 
Executivo Federal.  

• Realização de reunião com o Deputado Federal Joseildo Ramos, PT da Bahia, membro 
titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados (CDU) para 
apresentação da proposta; 

• Participação ativa na luta contra a privatização em Ouro Preto, além de participar e apoiar a 
organização de 4 seminários sobre o tema. 

Tarifa social: 

• No 22 de março de 2021, Dia Mundial da Água, lançamento pelo ONDAS do seu primeiro e-
book “Água como direito: tarifa social como estratégia para a acessibilidade econômica”. 
Durante a live de lançamento do E-book, foi realizado debate sobre os riscos e problemas das 
propostas de alteração do CadÚnico. 

A pandemia da Covid 19: 
 

• No Fórum Social Mundial o ONDAS promoveu 2 atividades que tiveram a pandemia como 
tema: “O direito à informação sobre acesso à água e ao saneamento em tempos de Covid-19 
e Direitos Humanos à Água e ao Saneamento em tempos de pandemia”. 
Participação em Projeto Acadêmico de Pós-doutorado 

• O ONDAS vem acompanhando o Projeto de Pesquisa Privaqua do Instituto René Rachou da 
Fiocruz Minas, que tem a coordenação do Professor Léo Heller, que integra a coordenação 
executiva do ONDAS. O projeto busca avaliar de que forma a privatização dos serviços de 
saneamento e água podem impactar a realização dos direitos humanos. 
 
Encontro Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento 
 

• O ONDAS vem trabalhando vem trabalhando na construção do Encontro Nacional pelos 
Direitos à Água e ao Saneamento a ser realizado nos dias 09, 10 e 11 de dezembro. Trata-se de 
um encontro que contará apresentações de trabalhos técnicos, de pesquisa e extensão; com 
relatos de lutas sociais pelos direitos à água e ao saneamento, ou de violações a esses direitos. 



O evento prevê ainda um espaço dedicado à realização de oficinas temáticas, onde serão 
debatidos temas diversos, associados aos direitos humanos à água e ao saneamento. 
Pretende-se, ao final, construir um dossiê da situação dos direitos à água e ao saneamento no 
país. 
 
Curso de Extensão sobre Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário 

• Entre maio e julho, o ONDAS promoveu o Curso de Extensão sobre Direitos Humanos à 
Água e ao Esgotamento Sanitário, foram 13 aulas e o curso em formato virtual teve inscrição 
de mais de 100 pessoas entre associados, e não associados, além de bolsistas oriundos de um 
processo seletivo.  
 
Revisão Periódica Universal no Brasil (Direitos Humanos)  

• No dia 11/08, representantes do ONDAS participarão de oficina para disparar o processo de 
construção do Relatório da Sociedade Civil – Coletivo RPU – Revisão Periódica Universal no 
Brasil. A RPU verifica o cumprimento das obrigações e compromissos de Direitos Humanos 
assumidos pelos Estados-membros das Nações Unidas, buscando melhorar a situação dos 
Direitos Humanos em todo o mundo. 
 
Ampliação dos parceiros institucionais 

• Em setembro reforço da rede de integração do ONDAS com entidades que defendem 
direitos humanos o ONDAS com a adesão de novos parceiros institucionais: ASA – Articulação 
Semiárido Brasileiro; IBDU – Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico; e a Rebrip – Rede 
Brasileira pela Integração dos Povos. Com isso, o ONDAS. 
 
Participação em evento internacional 

• Alexandre Faustino, Coordenador de Assuntos da Juventude do ONDAS, participou 
representando o Observatório, da 33ª Conferência Anual da Sociedade Internacional de 
Epidemiologia Ambiental – IESS – evento internacional, sediado em Nova Iorque (EUA). A 
representação se deu no “Simpósio: Saúde Ambiental, Pesquisa e Sociedade Civil, que discutiu 
a promoção da saúde e a equidade ambiental no campo e nas cidades da América Latina”. 
 

ONDAS AMPLIA SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PASSA A INTEGRAR REDVIDA E REBRIP 

• Em julho, aprovação pelo Comitê de Enlace da RedVida (Vigilância Interamericana para a 
Defesa e o Direito a Água) da solicitação de ingresso do ONDAS na Red. Dessa forma, 
fortalecemos nossos laços com os países da América Latina na luta contra as privatizações e na 
defesa do acesso à água e ao saneamento como direito humano fundamental. 
 
Fórum Alternativo Mundial da Água em 2022 em Dakar 

• Em setembro o ONDAS passou a integrar o grupo da RedVida que discute a organização 
do Fórum Alternativo Mundial da Água em 2022 em Dakar, representado pelo associado 
Silvano Silvério 
 

Além das atividades acima descritas, o ONDAS realizou uma série de seminários; teve 
participação em vários outros seminários; publicou artigos, teses e dissertações; publica, 
periodicamente os Relatórios do Relator Especial para os Direitos Humanos à Água Potável e 
Saneamento da ONU, realizou o lançamento do e-boocks, que foi coordenado pelo professor 
Ricardo Moretti com trabalhos de conclusão do Curso de Extensão sobre Direitos Humanos à 
Água e ao Esgotamento; e teve participação destacada nas atividades que ocorreram no “Dia 
Mundial do Banheiro”. 



Na sequência, o presidente da assembleia passou a palavra para o Coordenador Adjunto do 
Conselho de Orientação, Amauri Polachi, para que o mesmo apresentasse o segundo ponto da 
pauta: a proposta de Plano Anual de Atividades para 2022. Passando à apresentação, Amauri 
justificou a dificuldade de participação da Coordenadora do Conselho de Orientação, Renata 
Furigo, que faria a apresentação, por estar em trânsito e com dificuldade de conexão. A seguir 
passou à apresentação do referido plano. Foi informado que o plano passou por revisão 
contendo algumas alterações e que alguns projetos foram concluídos e outros novos incluídos 
como segue abaixo: 



PROJETOS 

EIXO TEMÁTICO 1 COOPERAÇÃO COM PROGRAMAS ACADÊMICOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO GERAL ANA LUCIA BRITTO 

Projeto 1.1 Acessibilidade econômica e tarifa social 

Coordenador do projeto Ricardo Moretti e Ana Lúcia Britto 

Produtos esperados 

Mestrado e Doutorado no PROURB - UFRJ 

Participação do congresso da Ass. Internacional de Epidemiologistas.  

M e D no programa de PG Eng. Civil UFV.  

Oficina de discussão para início de 2022 

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

Projeto 1.2 
Gestão privada de sociedades de economia mista com foco nos processos de abertura de capital, distribuição de lucros e 

dividendos versus reinvestimento na ampliação e melhoria dos serviços  

Coordenador do projeto Alex Moura de Souza Aguiar  

Produtos esperados 
Iniciado estudo de caso da COPASA (Alex). 

Privaqua. 

Iniciado 
(  x  ) SIM    

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 



Prazo de conclusão 2022 

Projeto 1.3 

Acompanhamento, avaliação, crítica e denúncia dos processos de privatização promovidos com o apoio do BNDES (Casal - 

Alagoas, PPP de esgotos do MS, Copasa - MG, CEDAE – RJ etc.) e dos processos de abertura do capital, entre outras formas de 

privatização  

COORDENADOR DO 

PROJETO 
 

Produtos esperados 

CORSAN (Edson e Montenegro) em acompanhamento do processo.  

Artigo sobre SANESUL (MS) publicado pelo ONDAS.  

Cedae (Ana e Suyá) 

Iniciado 
(  x  ) SIM    

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2021/2022 

Projeto 1.4 Acesso ao saneamento em assentamentos precários, com gestão institucionalizada e tecnologias apropriadas e sociais  

Coordenador do projeto Alexandre Faustino (GJ)  

Produtos esperados 

GT criado no Grupo Ondas Jovem.  

Previsão de um dossiê dos encontros realizados.  

Dissertação de Mestrado Francisca Adalgisa iniciada.  

Curso Rede UFRJ/Maré em 2021 (articular com o Ondas Jovem).  

Cartografia de Acesso a Agua - UFABC - Seminário concluído. 

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 



Prazo de conclusão 2021/2022 

Projeto 1.5 Racismo estrutural, gênero e realização dos DHAES 

Coordenador do projeto Rayssa Saidel Cortez 

Produtos esperados 
Trabalho iniciado sobre este tema na UFBA (Patrícia).  

Grupo de Raça e Gênero - ONDAS 

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

Projeto 1.6 Hidrômetro social e garantia de acesso à água, independente de pagamento (IPUR/ONDAS) 

Coordenador do projeto Alex Moura de Souza Aguiar e Suyá Quintslr 

Produtos esperados (1) Projeto de instalação de hidrômetro  no norte de MG (Alex); IPPUR poderá captar recurso financeiro para viabilizar a instalação.  

(2) Texto para discussão - Revisão bibliográfica sobre o mínimo vital de água - PROURB UFRJ 

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão (1) 2022; (2) 2021 

Projeto 1.7 Desenvolvimento de metodologia para ranking do saneamento segundo os DHAES  

Coordenador do projeto Ana Lúcia Britto e Léo Heller  



Produtos esperados Privaqua analisando as fontes de indicadores 

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

Projeto 1.8 
Mudanças climáticas, impactos nos recursos hídricos e no meio ambiente e riscos à realização dos DHAES – Abordagens 

preventivas e adaptativas  

Coordenador do projeto Amauri Pollachi e Vicente Andreu 

Produtos esperados 

webinar;  

acompanhar realização da COP 26;  

promover discussão sobre ações mitigatórias 

Iniciado 
(    ) SIM 

( x ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

1.9 
Promoção de evento acadêmico e popular do ONDAS com espaço para diferentes formas de apresentação e valorização da 

pesquisa e extensão universitária 

Coordenador do projeto Cristina Brandão e Rafael Bastos 

Produtos esperados Encontro. Dossiê 2021. Anais 2021. 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(     ) ALTA 

(     ) NÃO PRIORITÁRIO 

PRAZO DE CONCLUSÃO 2022 



1.10  Dinâmicas territoriais e desigualdades no ABC - eixo: Água e Moradia na Região do ABC 

Coordenador do projeto Luciana Ferrara 

Produtos esperados relatório de pesquisa. Artigo científico.  

Iniciado 
(  x  ) SIM 

(      ) NÃO 
Prioridade 

( x ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão prorrogado para março/2022 

INCLUSÃO ATUALIZAÇÃO DO PROJETO “DONOS DO SANEAMENTO NO BRASIL” 

Coordenador do projeto Léo Heller e Ana Lucia Brito 

Produtos esperados 
 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 
 

INCLUSÃO MONITORAMENTO PÓS PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO RIO DE JANEIRO 

Coordenador do projeto 
 

Produtos esperados 
 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 
 



 

Eixo temático 2  Comunicação 

Coordenador Edmilson Barbosa 

Projeto 2.1 Reformulação do site na internet 

Coordenador do projeto Edmilson Barbosa 

Produtos esperados  

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

Projeto 2.2 Criação do Projeto Ondinhas  

Coordenador do projeto Vanessa de Paula Ferreira 

Produtos esperados  

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

 

Eixo temático 3 Capacitação 

Coordenador Marcos Helano Montenegro 



Projeto 3.1 Curso de DHAES em cooperação com a Fiocruz e outras entidades 

Coordenador do projeto Léo Heller 

mini resumo (5 linhas)  

PRODUTOS ESPERADOS 
2ª EDIÇÃO DO CURSO EM 2022 

E-BOOK EM 2022 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão  

INCLUSÃO CURSO DE SANEAMENTO RURAL NA PERSPECTIVA DO DHAS 

Coordenador do projeto Sonaly Resende 

Produtos esperados e-book a ser publicado ainda em 2022 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

 

 

Eixo temático 4 Cooperação e articulação com entidades internacionais 

Coordenador Leo Heller 



INCLUSÃO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE REMUNICIPALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA INGLATERRA 

Coordenador do projeto  

Produtos esperados  

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão  

 

Eixo temático 5 Gestão democrática e fortalecimento da atividade associativa 

Coordenador Clovis Nascimento 

PROJETO   

Produtos esperados  

Coordenador do projeto  

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão  

 

Eixo temático 6 Articulação Institucional 

Coordenador Marcos Helano Montenegro 



Projeto 6.1 
Articulações para a inclusão dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário no artigo 6º da CF, que trata dos 

direitos sociais. 

Coordenador do projeto Edson Aparecido da Silva 

Produtos esperados PEC 04/2018 (direito à água no art. 5º da CF) 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

INCLUSÃO ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES DO CAMPO DO DIREITO PARA ATUAÇÃO JURÍDICA 

Coordenador do projeto Amael 

Produtos esperados  

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

Prazo de conclusão 2022 

Prioridade do projeto (   x    ) ALTA            (        ) NÃO PRIORITÁRIO 

INCLUSÃO PAUTA DE DHAS NAS ELEIÇÕES 2022 

Coordenador do projeto  



Produtos esperados 

Proposta de ante-projetos de lei  

Emendas já propostas pelo ONDAS  

União de entidades 

Articulação política para apoio a candidatos  

PEC (2016) artigo 6º CF no Senado  

Carta compromisso para candidatos a presidência e a governadores ONDAS, sindicatos e movimentos sociais 

Campanha Sede Zero 

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 

INCLUSÃO RELAÇÕES SINDICAIS 

Coordenador do projeto GHERLY 

Produtos esperados  

Iniciado 
(    ) SIM 

(    ) NÃO 
Prioridade 

(    ) ALTA 

(    ) NÃO PRIORITÁRIO 

Prazo de conclusão 2022 



AÇÕES PERMANENTES 

Coordenação geral: Marcos Helano Montenegro 

 

AÇÃO 1 - Comunicação Publicação semanal do Informe "A Semana" 

Coordenador  Edson Aparecido da Silva 

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 2 - Comunicação Tradução e publicação dos relatórios do Relator Especial da ONU para os DHAES 

Coordenador  Marcos Helano Montenegro 

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 3 - Cooperação 

internacional 
ISP (Internacional de Serviços Públicos) 

Coordenador  Edson Aparecido da Silva 

Iniciado (  x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 4 - Cooperação 

internacional 
REDVIDA - Vigilância Interamericana de Defesa e Direitos à Água 

Coordenador  Léo Heller e Silvano Silvério da Costa 

Iniciado (  x   ) SIM               (      ) NÃO 



AÇÃO 5 - Cooperação 

internacional 
Atuação junto ao mandato do Relator Especial para os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento 

Coordenador  Léo Heller 

Iniciado (  x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 6 - Cooperação 

internacional 
REBRIP - Rede Brasileira pela Integração dos Povos (http://rebrip.org.br/) 

Coordenador  Edson Aparecido da Silva e Amael Notini Moreira Bahia 

Iniciado (   x  ) SIM               (     ) NÃO 

AÇÃO 7 - Cooperação 

internacional 
Revisão Periódica Universal do Brasil, do Conselho de Direitos Humanos. 

Coordenador  Léo Heller e Edson Aparecido da Silva 

Iniciado (   x  ) SIM               (     ) NÃO 

AÇÃO 8 - Gestão Democrática Organização de Núcleo da Juventude com realização de atividades de formação/integração 

Coordenador  Alexandre Faustino (GJ) 

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 9 - Gestão Democrática Assembleias estatutárias no 1°e no 2° semestres 

Coordenador  Edson Aparecido da Silva e Marcos Helano Montenegro 

Iniciado (    x  ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 10 - Gestão Democrática Reunião quinzenal da coordenação ampliada e convidados (as) 



Coordenador  Edson Aparecido da Silva e Marcos Helano Montenegro 

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 11 - Gestão Democrática Manutenção de campanha permanente de associação 

Coordenador  Clóvis Nascimento Filho e Edmilson Barbosa 

Iniciado (    x  ) SIM               (      ) NÃO 

AÇÃO 12 - Articulação 

Institucional 

Apoio à interlocução com entidades estaduais e sociedade civil para intervir e participar dos debates sobre privatização das 

empresas estaduais de água e esgoto 

Coordenador  Alex Moura de Souza Aguiar e Marcos Helano Montenegro 

Produtos esperados RJ, MG, ES, RS, SP, MA, MS, AL, RN, PB, BA 

Iniciado (   x   ) SIM               (      ) NÃO 

 



 

 

Após a apresentação do Plano de Atividades o presidente da Assembleia tomou a palavra para 

lembrar que teremos uma assembleia estatutária ordinária no primeiro semestre do próximo 

ano que será acompanhada de uma assembleia extraordinária para a renovação dos quadros 

diretivos do ONDAS. Esse processo deverá ocorrer em março, de forma que em abril teremos a 

direção renovada tomando posse. A partir desse momento o presidente da assembleia abriu a 

palavra para os (as) associados (as) presentes, e a primeira a fazer uso da palavra foi a 

associada Fernanda Deister, que elogiou o plano e questionou se não “havia se pensado ou 

planejado algo que trata da questão do saneamento em espaços públicos, em outras esferas 

da vida, considerando que estaremos falando sobre a pauta dos direitos humanos para as 

eleições, o que seria uma oportunidade de trazermos esse assunto  para a agenda, 

aproveitando a criação de um grupo de estudos da UFMG e trazer o tema para o ONDAS”. Para 

o coordenador adjunto do Conselho de Orientação, Amauri Polachi, de fato a questão dos 

banheiros em áreas públicas não está como uma atividade específica, mas consta do tema que 

trata da acessibilidade econômica e tarifa social, mas que deve ser uma pauta a ser colocada 

claramente na proposta de intervenção no processo eleitoral de 2022. O Coordenador do 

ONDAS fez a sugestão de pautar uma conversa da Coordenadora de Projetos do ONDAS, Ana 

Brito, para verificar a possiblidade de uma atividade no âmbito do eixo temático número um, 

especificamente no projeto sobre acessibilidade econômica e tarifa social. A proposta é 

explicitar a questão no plano de atividades: “acesso à água e ao esgotamento sanitário para 

além do domicílio”. Outra questão foi levantada pela associada Celia Zingler tratando da 

criação do projeto “Ondinhas”. Foi lembrado por Rafael Bastos, membro da Coordenação do 

ONDAS, que a proposta surgiu de uma associada e que ele se prontificava a colocar Celia e a 

associada em contato de forma a retomar a ideia. Ainda no mesmo ponto da pauta, foi 

levantada a necessidade de se prever a relação do ONDAS com a RedVida, sendo informado 

que há previsão sobre isso no plano de atividades. Com relação ao FAMA 2022 em Dakar, 

levantou-se a necessidade do envolvimento do ONDAS nas articulações internacionais que 

estão ocorrendo. Foi feita a sugestão para que o ONDAS estabeleça relação com as entidades 

internacionais que ajudaram construir e participaram do FAMA em 2018 de forma a envolver 

de forma efetiva o ONDAS. Foi destacado que estamos dando prioridade na articulação com a 

RedVida, ISP e Rebrip. Foi lembrado que estamos participando da Comissão de Direito à Cidade 

do Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH e que foi aprovado (em 30/11) 

recomendação do ONDAS sobre os direitos humanos à água e ao saneamento. Foi feita 

sugestão que se de destaque no site do ONDAS as participações do ONDAS em espaços 

institucionais como o CNDH. Foi feito sugestão para que os associados (as) do ONDAS se 

incorporem à execução do plano de atividades na medida em que se identifiquem com eixos e 

projetos. Após a apresentação e debates, o Plano foi submetido a votação sendo aprovado por 

unanimidade, incorporando explicitamente o tratamento do tema: “acesso à água e ao 

esgotamento sanitário para além do domicílio”. Ato contínuo o Presidente da assembleia e 

Coordenador Geral do ONDAS, passou ao próximo ponto de pauta, orçamento e anuidade para 

2022, e explicou que a proposta apresentada envolveu, na sua elaboração, Clovis Nascimento, 

Coordenador administrativo e Financeiro do ONDAS, Marcos Montenegro, Coordenador Geral 

do ONDAS, João Marcos Paes de Almeida, membro e Coordenador do Conselho Fiscal e Edson 

Aparecido da Silva, Secretário Executivo do ONDAS. Montenegro explicou que o orçamento em 

debate parte de uma análise do orçamento de 2021, com base na execução orçamentária do 

exercício atual e considera que as anuidades para 2022 se mantem com o mesmo valor de 

2021. “Abriremos o ano de 2022 com um saldo previsto de R$34.000,00. Parte-se da hipótese 

que teremos uma parte das anuidades de 2022 que serão pagas ainda em dezembro de 2021, 

como aconteceu no exercício atual e também com alguma receita do ENDHAS que será 



 

 

utilizada na produção de material do próprio encontro”. A receita prevista com anuidades 

pressupõe um esforço por parte da Coordenação de garantir o pagamento das anuidades em 

2022. Em resumo a previsão é de receita de R$106.000,00 e despesa de R$129.700, com essa 

previsão de receita e despesa, há um déficit de R$23.700,00, porém, como o exercício se inicia 

com saldo de R$34.000,00, tem-se um saldo positivo de R$10.300,00 previsto para o final do 

exercício. Segue quadro: 
 

ONDAS - PROPOSTA ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2022  
 

 versão 3  
    

1 Saldo no início do período          34.000,00  

  
  

  

2 RECEITAS        106.000,00  

2.1 Anuidades de associados 90.000,00         90.000,00  

2.2 Terceiros 
 

       16.000,00  

  Patrocínio de projetos 10.000,00    

  Doações 1.000,00    

  Inscrições em eventos 5.000,00    

3 DESPESAS  
 

     129.700,00  

3.1 Comunicação  
 

       60.700,00  

  Assessoria de Imprensa  40.200,00    

  Redes Sociais (Facebook, Instagram e Youtube)  
 

  

  Newsletter semanal  
 

  

  Renovação do site  5.000,00    

  Manutenção do site 5.000,00    

  Renovação domínio, hospedagem e suporte técnico 500,00    

  Campanha de associação (impulsionamento de posts, 
otimizador do instagram etc) 

10.000,00    

3.2 Outros serviços de terceiros 
 

       68.000,00  

  Assessoria política 30.000,00    

  Assessoria contábil 3.000,00    

  Apoio à execução de projetos 10.000,00    

  Edição de E-Books 25.000,00    

3.3 Outras 
 

          1.000,00  

  Tarifas Bancárias 1.000,00    

4 SUPERAVIT NO EXERCÍCIO   -      23.700,00  

  
  

  

5 SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO          10.300,00  

Foi reforçado a necessidade do pagamento das anuidades pelos associados e que o pagamento 

seja feito prioritariamente por pix, para evitar incidência de custos em razão do sistema de 

cobrança adotado, que é uma das alternativas de pagamento.  



 

 

Foram levantadas dúvidas sobre como se dá o patrocínio de projetos, de quais entidades o 

ONDAS aceita apoio, ficando claro que o ONDAS só aceita apoios de entidade que se 

coadunam com os princípios da entidade. Também foi feito a proposta de instituir uma política 

de doações. É preciso considerar que a solução da inadimplência deve prever uma estratégia 

de aproximação dos associados de forma a identificar se a inadimplência se relaciona a um 

distanciamento do observatório. Clovis Nascimento, Coordenador Administrativo e Financeiro 

do ONDAS, lembrou que a partir do mês de dezembro, o associado (a) que optar por antecipar 

o pagamento da anuidade terá um desconto de 10%, o mesmo acontecerá para quem optar 

por pagar a anuidade no mês de janeiro de 2022. Lembrou também, que os valores da 

anuidade, são os mesmo desde a fundação do ONDAS em 2019. Feito os esclarecimentos, o 

presidente da assembleia e Coordenador Geral do ONDAS, encaminhou a votação da proposta 

orçamentária e do valor da mensalidade que foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo 

o presidente da assembleia passou para o ponto de pauta seguinte: Outros assuntos de 

interesse do ONDAS, dando a palavra para o Secretário Executivo, que informou sobre o 

quadro de associados: Total de associados 249, dos quais no Sudeste 145; no Nordeste 38; no 

Centro Oeste 30; no Sul 30 e no Norte 5 com um 1 associado temporariamente na Australia. A 

seguir Rafael Bastos, Coordenador de Relações institucionais passou a relatar os 

encaminhamentos sobre o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao 

Saneamento – ENDHAS e o papel importante das pessoas que integravam a Comissão de 

Espaço Acadêmico e Popular e a Comissão de Organização. Fez uma apresentação da 

programação do encontro destacando a convergência de agendas políticas, entre o 

pensamento crítico, técnico e acadêmico e as ações dos movimentos sociais e o saber intuitivo 

popular, expresso no lema do encontro “troca de saberes entre pesquisa, extensão e lutas 

sociais”. Destacou ainda que o encontro seria marcado por apresentação de trabalhos de 

pesquisa e extensão, com prevalência dos trabalhos de pesquisa, relatos de violação de 

direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, apresentações culturais e oficinas 

autogestionadas, conforme a seguinte programação: 

 

 



 

 

Esgotada a pauta, e não havendo outros pontos a tratar, o Presidente da Assembleia 

agradeceu a participação dos presentes e deu por encerrados os trabalhos, dos quais Edson 

Aparecido da Silva, que atuou como Secretário, lavrou a presente ata que vai assinada por ele 

e pelo presidente da Assembleia, e da qual constam como anexos os relatórios trimestrais de 

atividades do ONDAS até setembro de 2021 e que estiveram à disposição dos participantes 

para consulta durante os trabalhos. 

Brasília, DF, 20 de dezembro de 2021. 
 

 

 

Edson Aparecido da Silva Marcos Helano Fernandes Montenegro 
Secretário Presidente 

 
 

Relatório de atividades do ONDAS - Janeiro a Março de 2021 
 

Três temas marcaram as atividades do ONDAS no primeiro trimestre de 2021 destacando-se o 

processo de regionalização da gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, as privatizações e a tarifa social. 

 

Sobre Privatizações: 

• Foram realizadas reuniões de apoio às ações dos sindicatos de trabalhadores (as) dos 
estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Também houve reuniões sobre os 
processos de privatização com representantes e parlamentares da Assembleia 
Legislativo do Rio Grande do Sul. 

• No Fórum Social Mundial o ONDAS promoveu debate sobre direito à água, pandemia e 
privatizações.  
No dia 29 de janeiro o tema foi: Realização dos direitos humanos à água e ao 

saneamento: os riscos da privatização e a organização: ONDAS; Confederação 

Nacional das Associações de Moradores – CONAM; Federação Nacional dos 

Urbanitários – FNU; Internacional de Serviços Públicos – ISP; e Federação Interestadual 

de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-realizacao-dos-direitos-

humanos-a-agua-e-ao-saneamento-os-riscos-da-privatizacao/ 

Sobre regionalização: 

• Foram realizadas diversas reuniões com representantes de sindicatos, entidades 
municipalistas e parlamentares para debater o tema da regionalização.   

• Durante o primeiro trimestre de 2021 o ONDAS trabalhou na produção de um guia 
sobre a regionalização do saneamento básico a partir da Lei 14.026/2020. 

• Reunião com sindicalistas de São Paulo para tratar da regionalização da prestação dos 
serviços de saneamento básico, prevista na Lei 14.026/2020, que alterou a legislação 
nacional de saneamento. 

• No dia 10/03 foi realizado o seminário “Os Impasses da Regionalização do Saneamento 
e a o atendimento universal com abastecimento de água e esgotamento sanitário”, 

https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-realizacao-dos-direitos-humanos-a-agua-e-ao-saneamento-os-riscos-da-privatizacao/
https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-realizacao-dos-direitos-humanos-a-agua-e-ao-saneamento-os-riscos-da-privatizacao/


 

 

Wladimir Ribeiro – Advogado; Ary Vanazzi – Prefeito de São Leopoldo, e Waldeck 
Carneiro – Deputado Estadual do Rio de Janeiro pelo PT. 

Tarifa Social 

• No 22 de março de 2021, Dia Mundial da Água o ONDAS lançou seu primeiro e-book 
“Água como direito: tarifa social como estratégia para a acessibilidade econômica”. 
Durante a live que lanço o E-book, foi realizado debate sobre os riscos e problemas das 
propostas de alteração do CadÚnico. Disponível em: https://ONDASbrasil.org/?s=e-
book 

• Com seus representantes e associados de São Paulo o ONDAS participou ativamente 
dos debates sobre revisão tarifária da Sabesp e contribui com as propostas de 
alteração da estrutura tarifária da empresa. 

A pandemia da Covid 19 

• A pandemia da Covid 19 também se manteve na pauta do ONDAS, por isso, no Fórum 
Social Mundial o ONDAS promoveu 2 atividades que tiveram a pandemia como tema:  

• No dia 27 de janeiro o tema foi: O direito à informação sobre acesso à água e ao 
saneamento em tempos de Covid-19 e foi organizado ONDAS, Confederação Nacional 
das Associações de Moradores – CONAM – e Federação Nacional dos Urbanitários – 
FNU. Disponível em: https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-o-direito-a-
informacao-sobre-o-acesso-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-covid-19/  
 

• e no dia 28 de janeiro o tema foi: Direitos Humanos à Água e ao Saneamento em 
tempos de pandemia e a organização foi do ONDAS; Confederação Nacional das 
Associações de Moradores – CONAM;  Federação Nacional dos Urbanitários – FNU;  
CMP – Central de Movimentos Populares do Brasil; e Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros – Fisenge. Disponível em: https://ondasbrasil.org/ondas-no-
fsm-2021-direitos-humanos-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-pandemia/ 

Adesão à Manifestos 

• Manifesto “Um Pacto Nacional pela Vida” articulado pelo Instituto Vladimir Herzog e 
uma série de entidades da sociedade civil e da luta por direitos humanos, entre as 
quais o ONDAS em que denunciam o colapso dos hospitais no país e classifica de 
criminosa a conduta de Jair Bolsonaro durante todos esses meses de pandemia, 
sobretudo nas últimas semanas. 

Participação de integrantes do ONDAS em outras atividades:  

• Apresentação sobre modelos de privatizações no Brasil (estudos de casos). O 
Secretário Executivo do ONDAS participou de atividade da Federação Nacional do 
Urbanitários com apresentação das possibilidades de prestação de serviços de 
saneamento antes e depois da aprovação da lei 14.026/20 e os modelos de 
privatizações em andamento no país, gerenciados pelo BNDES. Dois estudos de casos 
foram abordados: CASAL – Alagoas – e CEDAE – Rio de Janeiro. Disponível em: 
https://cdnstatic8.com/fnucut.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Reuni%C3%A3o-
Coletivo-Nacional-de-Saneamento-CNS-2.2.21.pdf 
 

https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-o-direito-a-informacao-sobre-o-acesso-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-covid-19/
https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-o-direito-a-informacao-sobre-o-acesso-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-covid-19/
https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-direitos-humanos-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-pandemia/
https://ondasbrasil.org/ondas-no-fsm-2021-direitos-humanos-a-agua-e-ao-saneamento-em-tempos-de-pandemia/
https://cdnstatic8.com/fnucut.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Reuni%C3%A3o-Coletivo-Nacional-de-Saneamento-CNS-2.2.21.pdf
https://cdnstatic8.com/fnucut.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Reuni%C3%A3o-Coletivo-Nacional-de-Saneamento-CNS-2.2.21.pdf


 

 

• Debate sobre impacto de lei no acesso à água e esgoto em assentamentos precários. 
O coordenador-geral do ONDAS, Marcos Montenegro, foi o moderador do webinar 
“Regularização fundiária urbana: impacto da lei 13.465/2017 no acesso dos moradores 
aos serviços de água e esgoto em assentamentos precários”, promovido pela ABES – 
seção Distrito Federal. A lei dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. 
Foram convidados do debate: Tarcyla Fidalgo Ribeiro, pesquisadora do Observatório 
das Metrópoles; Jefferson Motta, técnico de edificações da CAESB; e Benny 
Schvarsber, professor e pesquisador da UnB. 

Realização do Seminário:  

• “Políticas Públicas de Saneamento Básico: perspectivas para atendimento dos 
direitos humanos e do ODS 6 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 
O seminário, foi realizado em formato virtual através de parceria entre o Laboratório 
de Estudos de Águas Urbanas do PROURB – Programa de Pós Graduação em 
Urbanismo da UFRJ – e o ONDAS, com o apoio financeiro da FAPERJ. Foram 8 
seminários com início em 10 de março e realizados uma vez por semana. Disponível 
em: https://ondasbrasil.org/programacao-seminario/ 

Saneamento em debate no congresso 2021 da UFBA (virtual) também contou a participação 

de conselheiros e associada do ondas 

• Saneamento básico: direito social ou mercadoria – permitiremos a privatização da 
embasa – com Luiz Roberto Santos Moraes, Patrícia Campos Borja, Marcelino Galo, 
Cristina Seixas Graça, Abelardo de Oliveira Filho. 
 

• Marco regulatório do saneamento básico: avaliação comparativa dos modelos 
brasileiro e italiano, semelhanças e diferenças, vantagens e desvantagens – com 
Ademar Nogueira do Nascimento, Lafayette Dantas da Luz, Abelardo de Oliveira Filho, 
Stefano Mambretti.  

Assembleias do ONDAS 

• O ONDAS realizou sua 1ª assembleia geral extraordinária no dia de março de 2021, que 
teve como ordem do dia: 1) Informes da Coordenação Colegiada e 2) Apreciação e 
deliberação das propostas da Coordenação Colegiada relativas à alteração do Estatuto 
Social. No mesmo dia foi realizada a 4ª assembleia ordinária que teve como ordem do 
dia: 1. Informes da Coordenação Colegiada. 2. Apreciação das propostas da 
Coordenação Colegiada e aprovação do Relatório de Atividades de 2020, incluindo o 
Balanço e a Prestação de Contas do exercício de 2020. 

Participação em Projeto Acadêmico de Pós Doutorado 

• O ONDAS vem acompanhado o Projeto de Pesquisa Privaqua do Instituto René Rachou 
da Fiocruz Minas, que tem a coordenação do Professor Léo Heller, que integra a 
coordenação executiva do ONDAS. O projeto busca avaliar de que forma a privatização 
dos serviços de saneamento e água podem impactar a realização dos direitos 
humanos.  

Artigos:  

https://ondasbrasil.org/programacao-seminario/


 

 

O ONDAS disponibiliza artigos produzidos por seus associados colaboradores, integrantes da 

Coordenação e outros que possam contribuir com o debate do avanço da garantia dos direitos 

humanos à água e ao esgotamento sanitário. 

• Água é um bem comum, não mercadoria! 
Autor: Aercio Barbosa de Oliveira: Coordenador do programa da FASE no Rio de 

Janeiro e assessor nacional da FASE e Conselheiro de Orientação do ONDAS. 

Artigo publicado originalmente no site do MST. 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/agua-e-um-bem-comum-nao-mercadoria-

artigo-aercio-barbosa-de-oliveira/ 

 

• Concessão da Cedae transforma água em mercadoria 
autor: Ary Girota: presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 

purificação e distribuição de água e em serviços de esgotos de Niterói e Região 

(Sindágua-RJ) e conselheiro Fiscal do ONDAS. Artigo publicado originalmente em “O 

Dia”. 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/concessao-da-cedae-transforma-agua-em-

mercadoria-autor-ary-girota/ 

 

• O vírus, o lucro e a vida  
autor: Aercio Barbosa de Oliveira: Coordenador do programa da FASE no Rio de 

Janeiro e assessor nacional da FASE e Conselheiro de Orientação do ONDAS. 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/o-virus-o-lucro-e-a-vida-autor-aercio-barbosa-

de-oliveira/ 

 

• Estruturas de Regionalização na Lei nº 14.026: Qual o Futuro para os Serviços 
Municipais de Saneamento Básico? 
autor: Amael Notini Moreira Bahia: Advogado. Mestrando e Bacharel em Direito pela 

Universidade Federal de Minas Gerais e Coordenador de Assuntos Jurídicos do ONDAS 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/estruturas-de-regionalizacao-na-lei-no-14-026/ 

 

• Mais uma década perdida? 
autor: Elias Haddad Filho: Associado do ONDAS. Engenheiro Civil e Sanitarista, MBA em 

gestão de empresas de saneamento. Diretor da H&A Saneamento 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/mais-uma-decada-perdida/ 

 

• A água é um direito humano. É hora de começarmos a tratá-lo como um só 
(tradução para o português de artigo postado no Washington Post) 

autoras: Rashida Tlaib e Debbie Dingell. 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/a-agua-e-um-direito-humano-e-hora-de-

comecarmos-a-trata-lo-como-um-so/ 

 

• Qual o futuro do saneamento em Porto Alegre?  
autores: Marcelo Faccin – mfaccin@dmae.prefpoa.com.br – Eng. quím. DMAE – Porto 

Alegre e Adinaldo Soares de Fraga – adinaldofraga@gmail.com – Eng. civil aposentado 

DMAE – Porto Alegre. Artigo publicado originalmente no site da Associação dos 

Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre. 

https://ondasbrasil.org/agua-e-um-bem-comum-nao-mercadoria-artigo-aercio-barbosa-de-oliveira/
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https://ondasbrasil.org/o-virus-o-lucro-e-a-vida-autor-aercio-barbosa-de-oliveira/
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Disponível em: https://ondasbrasil.org/qual-o-futuro-do-saneamento-em-porto-

alegre-artigo/ 

 

• Dois anos do ONDAS 
autor: Coordenação Colegiada do ONDAS 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/dois-anos-do-ondas/ 

 

• O saneamento nas Regiões Metropolitanas: a mão pesada da ditadura privatista 
autor: Alex M. S. Aguiar: engenheiro civil, mestre em saneamento pela UFMG e ex-

diretor técnico da Copasa (MG), ex-diretor técnico da Copasa. associado ao ONDAS. 

Disponível em: https://ondasbrasil.org/o-saneamento-nas-regioes-metropolitanas-a-

mao-pesada-da-ditadura-privatista/ 

 

Reuniões da Coordenação: 

Nesse período foram realizadas 12 reuniões da coordenação do ONDAS, sendo 6 da executiva 

mais convidados e 6 da coordenação geral. 

 

Associados: 

Entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de março de 2021 o ONDAS contabilizou mais 11 associados e 

totalizou, 205 no período de 1º de maio de 2019 à 31 de março de 2021. 

 

Relatório de atividades do ONDAS - Abril a Junho de 2021 
 

I Encontro Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento  

• O ONDAS, vem trabalhando na construção do I Encontro Nacional pelos Direitos à 
Água e ao Saneamento a ser realizado nos dias 09, 10 e 11 de dezembro. Trata-se de 
um encontro que contará apresentações de trabalhos técnicos, de pesquisa e 
extensão; com relatos de lutas sociais pelos direitos à água e ao saneamento, ou de 
violações a esses direitos. O evento prevê ainda um espaço dedicado à realização de 
oficinas temáticas, onde serão debatidos temas diversos, associados aos direitos 
humanos à água e ao saneamento. Pretende-se, ao final, construir um dossiê da 
situação dos direitos à água e ao saneamento no país. 

Curso de Extensão sobre Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário 

• Entre maio e junho, semanalmente, o ONDAS promoveu o Curso de Extensão sobre 
Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário, tendo à frente uma comissão 
coordenadora composta pelos: Professores (as) Léo Heller, Ana Lúcia Britto, Rafael K. 
Bastos e Ricardo S. Moretti. Foram 9 aulas e o curso em formato virtual teve inscrição 
de mais de 100 pessoas entre associados, e não associados, além de bolsistas oriundos 
de um processo seletivo. As aulas continuam no mês de julho. 

Sobre regionalização: 

https://ondasbrasil.org/qual-o-futuro-do-saneamento-em-porto-alegre-artigo/
https://ondasbrasil.org/qual-o-futuro-do-saneamento-em-porto-alegre-artigo/
https://ondasbrasil.org/dois-anos-do-ondas/
https://ondasbrasil.org/o-saneamento-nas-regioes-metropolitanas-a-mao-pesada-da-ditadura-privatista/
https://ondasbrasil.org/o-saneamento-nas-regioes-metropolitanas-a-mao-pesada-da-ditadura-privatista/


 

 

• O ONDAS tem participado e colaborado em debates e construção de emendas a 
projetos de lei sobre regionalização (RN, MG, MA, RS, SP, ES,) através de reuniões, 
audiências públicas, seminários etc. 

• Foram realizadas diversas reuniões com representantes de sindicatos, entidades 
municipalistas e parlamentares para debater o tema da regionalização.  

• O ONDAS lançou o Guia sobre Regionalização do Saneamento, contendo “Perguntas e 
Respostas sobre a Regionalização do Saneamento Básico no Brasil”. O intuito é apoiar 
a discussão pública para a realização dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. 
Acesse: https://ondasbrasil.org/wp-content/uploads/2021/04/Guia-
Regionaliza%C3%A7%C3%A3o-do-Saneamento.pdf 
 

Sobre Privatizações: 

• Numa parceria entre o ONDAS e  Sindágua – Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos no Estado do 
Mato Grosso do Sul, foi viabilizada produção de uma matéria intitulada: “Na entrega 
do saneamento ao capital financeiro, o privado lucra fácil e o Estado fica com os riscos” 
a matéria foi escrita por Téia Magalhães, Arquiteta urbanista e colaboradora do 
ONDAS, aborda irregularidades encontradas no processo de PPPs nos serviços de 
saneamento naquele Estado. Para ler a matéria acesse: https://ondasbrasil.org/na-
entrega-do-saneamento-ao-capital-financeiro-o-privado-lucra-facil-e-o-estado-fica-
com-os-riscos/ 

• O ONDAS elaborou um “Manifesto contra a privatização do saneamento em Minas 
Gerais”. O documento denuncia que o Governo de Minas, aproveitando-se de 
obrigação derivada da Lei 14.026/2020, elaborou estratégia para a maciça privatização 
dos serviços de saneamento no Estado, que inclui Projeto de Lei definindo a 
regionalização dos serviços. Para acessar: https://ondasbrasil.org/manifesto-contra-a-
privatizacao-do-saneamento-em-mg/ 

• O ONDAS elaborou “Manifesto sobre a aprovação da PEC 6/2018 (4/2018 no Senado) – 
PEC da Água Potável”, solicitando aos deputados e às deputadas para envidarem 
esforços para agilizar sua tramitação. Para acessar: https://ondasbrasil.org/manifesto-
sobre-a-aprovacao-da-pec-4-2018/ . Além disso realizou reuniões com parlamentares 
para tratar do tema. 

• Projeto Privaqua: trata-se de um projeto de pesquisa que busca entender o impacto da 
privatização dos serviços de água e saneamento nos direitos humanos. Coordenado 
pelo Instituto René Rachou (Fiocruz Minas) e integrado por pesquisadores, o projeto é 
desenvolvido em estreita associação com o Ondas e pretende ampliar o leque de 
parceiros não governamentais, de tal forma a romper os muros da academia.  Para 
acessar os textos já publicados acesse: https://ondasbrasil.org/privaqua/. 

• Realização de reunião com bancada de parlamentares do RS para tratar da privatização 
da CORSAN. 

• Live, realizada na terça (15/6), discutiu o leilão da CEDAE, ocorrido em 30/4/21, sob os 
pontos de vista de questionamentos técnicos, jurídicos e sociais. 

Realização de Seminário:  

 

Durante os meses de março e abril o ONDAS promoveu seminário sobre a política nacional de 

saneamento básico e teve como tema central e unificador os impasses enfrentados para 

implementar no Brasil o Direito Humano à Água e ao Saneamento e atender o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU número 6: “ODS 6 – Assegurar a disponibilidade e 

https://ondasbrasil.org/wp-content/uploads/2021/04/Guia-Regionaliza%C3%A7%C3%A3o-do-Saneamento.pdf
https://ondasbrasil.org/wp-content/uploads/2021/04/Guia-Regionaliza%C3%A7%C3%A3o-do-Saneamento.pdf
https://ondasbrasil.org/na-entrega-do-saneamento-ao-capital-financeiro-o-privado-lucra-facil-e-o-estado-fica-com-os-riscos/
https://ondasbrasil.org/na-entrega-do-saneamento-ao-capital-financeiro-o-privado-lucra-facil-e-o-estado-fica-com-os-riscos/
https://ondasbrasil.org/na-entrega-do-saneamento-ao-capital-financeiro-o-privado-lucra-facil-e-o-estado-fica-com-os-riscos/
https://ondasbrasil.org/manifesto-contra-a-privatizacao-do-saneamento-em-mg/
https://ondasbrasil.org/manifesto-contra-a-privatizacao-do-saneamento-em-mg/
https://ondasbrasil.org/manifesto-sobre-a-aprovacao-da-pec-4-2018/
https://ondasbrasil.org/manifesto-sobre-a-aprovacao-da-pec-4-2018/
https://ondasbrasil.org/privaqua/


 

 

gestão sustentável da água e saneamento para todos”. E abril foram realizados os painéis 

abaixo: 

• “Abertura de capital de empresas públicas de saneamento, remuneração dos acionistas 
e impactos na garantia do direito humano à água”. 

• “Segurança Hídrica e acesso ao abastecimento de água para todos”. 

• “Acesso ao saneamento em assentamentos precários, com gestão institucionalizada e 
tecnologias apropriadas: perspectivas para o acesso ao direito humano à água”.  

• “Planejamento dos serviços de saneamento básico e realização progressiva dos 
DHAES”. 
Para ter acesso aos seminários acesse: https://ondasbrasil.org/programacao-

seminario/ 

Organização Interna 

• Foi realizada em 13 de abril reunião do Conselho de Orientação e Conselho Fiscal com 
o objetivo de definir um plano de trabalho e escolher seus coordenadores (as) e 
coordenadores (as) adjuntos.  

• Seguindo a orientação das assembleias de associados do ONDAS (4ª Ordinária e 1ª 
Extraordinária), realizadas em 30 de março último, a coordenação do ONDAS passa de 
Colegiada para Executiva e integra novos membros. Rafael Kopschitz Xavier Bastos, 
Coordenador de Relações Institucionais; Alexandre da Silva Faustino, Coordenador de 
Assuntos da Juventude; Gherly Andrey Ranzan, agora na Coordenadoria de Relações 
Sindicais; Léo Heller, agora na Coordenadoria de Cooperação Internacional; Amael 
Notini Moreira Bahia, Coordenador de Assuntos Jurídicos; Rayssa Saidel Cortez e 
Renata de Faria Rocha Furigo passam a integrar o Conselho de Orientação, sendo que 
esta última foi indicada coordenadora do Conselho e Amauri Polachi, que já integrava 
o Conselho passa ser coordenador adjunto. 

Reunião com parlamentares  

• Reunião com o Deputado Federal Joseildo Ramos, PT da Bahia, membro titular da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados (CDU), para tratarmos 
da relação do ONDAS com a CDU e apresentação de proposta de alteração na Lei 11.445 
de 2007, cujo objetivos são: contribuir para minimizar os danos que a Lei 14.026/2020, 
reforçados pela manutenção dos vetos do Executivo Federal; apontar e corrigir equívocos 
sob a perspectiva da constitucionalidade e incluir nas diretrizes nacionais para o 
saneamento básico pontos que materializem na gestão destes serviços os direitos 
fundamentais à água potável e ao esgotamento sanitário nos termos da Resolução 64/292, 
de 2010, da Assembleia Geral da ONU.  

Outras ações do ONDAS 

• O ONDAS – e a Seção Distrito Federal da ABES -Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – encabeçam o abaixo-assinado que reivindica a sanção sem 
vetos pelo Governador do DF do Projeto de Lei 1387/2020, que dispõe sobre diretrizes 
para a tarifa residencial social dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no Distrito Federal. 

• ONDAS passou a compor o Conselho Estratégico Universidade e Sociedade da 
UNIFESP. O Conselho é composto 64 membros representantes da sociedade civil e dos 

https://ondasbrasil.org/programacao-seminario/
https://ondasbrasil.org/programacao-seminario/


 

 

setores público e privado, com mandato de dois anos, o CEUS propõe e debate temas 
de interesse local, nacional e internacional que orientam as ações de ensino, pesquisa 
e extensão da Unifesp. 

• Participação em ato público  em 11/6 que protocolou carta-denúncia foi, de forma 
conjunta no nas representações consulares canadenses em São Paulo, endereçada ao 
primeiro-ministro Canadense, Justin Trudea, e ao CEOs dos fundos de pensão CPPIB e 
Alberta Investments – fundos canadenses controladores da IGUÁ SANEAMENTO, 
apontando irregularidades no processo de privatização da CEDAE, companhia de 
abastecimento do Rio de Janeiro. 

• Participação em expedição técnica com foco na preservação do Rio Jaguaripe (BA) 
entre os dias 28 e 30 de maio. 

• O ONDAS juventude promoveu debate sobre saneamento em assentamentos 
informais 27/5, através do GT Saneamento em assentamentos informais. O 
pesquisador Fernando Botton, mestrando PGT UFABC, fez uma apresentação sobre 
“Pandemia e acesso à água em moradias precárias”. 

• Entrevista da professora da UnB e associada do ONDAS Liza Andrade, no programa 
Globo Rural, falou sobre a importância do saneamento rural na garantia da água e do 
esgotamento sanitário como direitos humanos fundamentais. 

• O ONDAS produziu documento que propõe alterações à Lei 11.445/2007, que 
estabeleceu as diretrizes para o saneamento básico e que foi alterada pela Lei 14.026 
de 2020, com vistas a avançar na privatização. Essas propostas estão sendo 
apresentadas à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados – 
CDU – e a intenção é articular uma audiência pública através dessa comissão para 
debater as alterações. 

Artigos:  

O ONDAS disponibiliza artigos produzidos por seus associados colaboradores, integrantes da 

Coordenação e outros que possam contribuir com o debate do avanço da garantia dos direitos 

humanos à água e ao esgotamento sanitário. 

• Água como direito humano, mas não só 
autor: Edson Aparecido da Silva 

https://ondasbrasil.org/agua-como-direito-humano-mas-nao-so/ 

• A face oculta da privatização das águas 
autores: César Silva Ramos e Ana Lucia Britto 

https://ondasbrasil.org/a-face-oculta-da-privatizacao-das-aguas/ 

• O mercado das águas e o suspeito leilão da Cedae 
autores: Caroline Rodrigues da Silva, João Roberto Lopes Pinto, Alice Vieira Lima 

Cavalcante, Danilo George Ribeiro e Ary Gabriel Girota de Souza 

https://ondasbrasil.org/o-mercado-das-aguas-e-o-suspeito-leilao-da-cedae/ 

• Fundos financeiros deitam na farra da entrega fatiada da Cedae 
autor: Roberto Moraes 

https://ondasbrasil.org/fundos-financeiros-deitam-na-farra-da-entrega-fatiada-da-

cedae/ 

• A redução da tarifa dos esgotos em MG: uma ideia que não é para todos 
autor: Alex M. S. Aguiar 

https://ondasbrasil.org/a-reducao-da-tarifa-dos-esgotos-em-mg-uma-ideia-que-nao-e-

para-todos/ 

• Para salvar alguma coisa no saneamento 

https://ondasbrasil.org/agua-como-direito-humano-mas-nao-so/
https://ondasbrasil.org/a-face-oculta-da-privatizacao-das-aguas/
https://ondasbrasil.org/o-mercado-das-aguas-e-o-suspeito-leilao-da-cedae/
https://ondasbrasil.org/fundos-financeiros-deitam-na-farra-da-entrega-fatiada-da-cedae/
https://ondasbrasil.org/fundos-financeiros-deitam-na-farra-da-entrega-fatiada-da-cedae/
https://ondasbrasil.org/a-reducao-da-tarifa-dos-esgotos-em-mg-uma-ideia-que-nao-e-para-todos/
https://ondasbrasil.org/a-reducao-da-tarifa-dos-esgotos-em-mg-uma-ideia-que-nao-e-para-todos/


 

 

autor: Elias Haddad Filho 

https://ondasbrasil.org/para-salvar-alguma-coisa-no-saneamento-artigo/ 

• Análise dos efeitos da Abertura de Capital das empresas operadoras dos serviços de 
água e esgoto no País 
autor: Abelardo de Oliveira Filho 

https://ondasbrasil.org/analise-dos-efeitos-da-abertura-de-capital-das-empresas-

operadoras-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-no-pais/ 

Série de artigos “Sobre a Nota Técnica Metodologia de construção das Unidades Regionais 

de Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais” 

• A proposta de Zema para a regionalização do Saneamento em MG: qual futuro nos 
espera? 
autores: Alex M. S. Aguiar, Elias Haddad Filho e Fábio Bianchetti 

https://ondasbrasil.org/proposta-de-zema-para-a-regionalizacao-do-saneamento/ 

 

• Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Sobre a Nota Técnica Metodologia 
de construção das Unidades Regionais de Saneamento Básico no Estado de Minas 
Gerais 
autores: Alex M. S. Aguiar, Elias Haddad Filho e Fábio Bianchetti 

https://ondasbrasil.org/sobre-a-nota-tecnica-metodologia-de-construcao-das-

unidades-regionais-de-saneamento-basico-no-estado-de-minas-gerais/ 

 

• Gestão dos Resíduos Sólidos – Sobre a Nota Técnica Metodologia de construção das 
Unidades Regionais de Saneamento em MG 
autores: Alex M. S. Aguiar, Elias Haddad Filho e Fábio Bianchetti 

https://ondasbrasil.org/gestao-dos-residuos-solidos-sobre-a-nota-tecnica-

metodologia-de-construcao-das-unidades-regionais-de-saneamento-em-mg/ 

 

• Ponderações sobre o Anteprojeto de Lei da Regionalização do Saneamento em MG 
autores: Alex M. S. Aguiar, Elias Haddad Filho e Fábio Bianchetti 

https://ondasbrasil.org/ponderacoes-sobre-o-anteprojeto-de-lei-da-regionalizacao-do-

saneamento-em-mg/ 

Capítulo de Livro 

• Capítulo “Água como direito humano, mas não só” (página 159)  
Autor: Edson Aparecido da Silva 

https://ondasbrasil.org/wp-content/uploads/2021/06/Livro-%C3%81gua-

Compartilhamento-e-Cultura-de-Paz.pdf 

Reuniões da Coordenação: 

• Nesse período foram realizadas 10 reuniões da coordenação do ONDAS. 

Associados: 

https://ondasbrasil.org/para-salvar-alguma-coisa-no-saneamento-artigo/
https://ondasbrasil.org/analise-dos-efeitos-da-abertura-de-capital-das-empresas-operadoras-dos-servicos-de-agua-e-esgoto-no-pais/
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https://ondasbrasil.org/gestao-dos-residuos-solidos-sobre-a-nota-tecnica-metodologia-de-construcao-das-unidades-regionais-de-saneamento-em-mg/
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• Entre 1º de abril de 2021 e 31 de junho de 2021 o ONDAS contabilizou mais 23 
associados e totalizou, 229 associados no período de 1º de maio de 2019 à 30 de junho 
de 2021. 

Relatório de atividades do ONDAS - Julho a Setembro de 2021 
 

I Encontro Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento (ENDHAS) 

• O ONDAS, vem trabalhando na construção do I Encontro Nacional pelos Direitos à 
Água e ao Saneamento (ENDHAS) a ser realizado nos dias 09, 10 e 11 de dezembro. 
Trata-se de um encontro que contará com apresentações de trabalhos técnicos, de 
pesquisa e extensão; com relatos de lutas sociais pelos direitos à água e ao 
saneamento, ou de violações a esses direitos. O evento prevê ainda um espaço 
dedicado à realização de oficinas temáticas, onde serão debatidos temas diversos, 
associados aos direitos humanos à água e ao saneamento. Pretende-se, ao final, 
construir um dossiê da situação dos direitos à água e ao saneamento no país. 

• Com relação as oficinas temáticas, reuniões tem acontecido com representantes de 
entidades de variados perfis e estados brasileiros e estão sendo construídas oficinas 
com os seguintes temas: saneamento e o direito à cidade; mineração e conflitos pelo 
uso da água; agrotóxicos e violações ao direito de acesso e uso da água; privatização e 
ameaças aos direitos à água e ao saneamento; racismo ambiental, conflitos e violações 
ao direito de acesso ao uso da água e ao saneamento; mulheres das águas: vivências 
de luta e resistência; mudanças climáticas e os direitos à água e ao saneamento; água 
como bem comum e água e energia. 

• Os trabalhos de pesquisa e de extensão universitária, submetidos aos trâmites usuais 
de avaliação e seleção, serão apresentados nos seguintes temas: (i) Acessibilidade 
econômica e tarifa social; (ii) Acompanhamento, avaliação e crítica aos processos de 
privatização; (iii) Saneamento em assentamentos precários e para populações em 
situação de vulnerabilidade; (iv) Saneamento rural e em comunidades tradicionais e 
indígenas; (v) Dimensões identitárias no atendimento aos direitos humanos ao 
saneamento; (vi) Planejamento e regulação para assegurar o direito humano à água e 
ao saneamento; (vii) Modelos de prestação de serviço e o atendimento ao direito 
humano à água e ao saneamento. 

• Também foi definido os painéis de debates: Direitos Humanos à Água e ao 
Saneamento – Questão de Gênero, mediado pela Profª Sonaly Resende (UMFG), com 
as seguintes presenças: Duda Salabert: professora de literatura, ambientalista, 
vereadora em Belo Horizonte, presidenta da ONG Transvest; Elionice Sacramento: 
pescadora e quilombola de Conceição de Salinas, filósofa, especialista em direitos de 
povos e comunidades tradicionais; Karla Hora:  arquiteta e urbanista, professora UFG. 
Água e Saneamento para populações em situação de vulnerabilidade, a ser mediado 
por Leo Heller, pesquisador da FioCruz Minas; como expositores: Cícera Cabral: 
cacique do povo indígena Pankará, Aldeia Serrote dos Campos, Itacuruba/PE;  Vanilson 
Torres e Samuel Rodrigues, da Coordenação do MNPR – Movimento Nacional da 
População em Situação de Rua;  e de um (a) representante do  MTST – Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto. Por fim o encerramento do ENDHAS (dia 11/12, às 18h) , terá 
a Mesa: “Brasil, você tem sede de quê?” com João Pedro Stédile (MST – Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e Margarida Salomão (Prefeita de Juiz de Fora -
MG) que farão o debate dos Direitos à Água e ao Saneamento à luz da conjuntura 
política nacional. 
  



 

 

Curso de Extensão sobre Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário 

• No mês de julho, semanalmente, o ONDAS deu sequência ao Curso de Extensão sobre 
Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário, tendo à frente uma comissão 
coordenadora composta pelos: Professores (as) Léo Heller, Ana Lúcia Britto, Rafael K. 
Bastos e Ricardo S. Moretti. No total foram 13 aulas (maio a julho de 2021). O curso foi 
em formato virtual teve inscrição de mais de 100 pessoas entre associados, e não 
associados, além de bolsistas oriundos de um processo seletivo.  

• A média de presenças nas 13 aulas foi de 72,1% em relação aos inscritos. 1“As 
inscrições foram realizadas de forma online em link disponibilizado pelo Ondas. 
Inicialmente foram disponibilizadas 100 vagas, sendo 50 vagas para associados do 
Ondas que primeiro se inscrevessem e 40 vagas para não associados e 10 vagas para 
bolsistas. Após as inscrições foi modificado o número de vagas para associados para 
37, não associados 40 e 29 bolsas para pessoas engajadas na luta pela garantia dos 
Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário que, em função de sua condição 
socioeconômica, estavam impossibilitadas de arcar com o pagamento da taxa de 
inscrição. A seleção dos contemplados foi feita por meio de Edital divulgado no site do 
Ondas. 

• Foram inscritas 141 pessoas e ao final participaram das sessões um total de 106 
alunos, dos quais 29 foram bolsistas, sendo estes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e 
membros de demais comunidades tradicionais brasileiras. A taxa de inscrição para 
associados do Ondas em dia com a anuidade foi de R$ 50,00 e R$ 250,00 para não 
associados. Para os bolsistas o curso foi gratuito. 

• A concessão de certificados foi condicionada à presença em pelo menos 10 sessões das 
13 
realizadas, ao preenchimento de ficha de avaliação e entrega de trabalho final 

desenvolvido ao longo do curso”. 

Sobre regionalização: 

Representantes do ONDAS continuaram participando de atividades relacionadas à 

regionalização do saneamento, como reuniões, audiências públicas, seminários etc. 

• Participação em audiência pública popular sobre regionalização no Espirito Santo – 1º 
/07. 

• Participação como expositor em reunião do Coletivo Nacional de Saneamento sobre 
regionalização – 28/07. 

• Atualização do guia sobre a regionalização do ondas publicação que contém 
“Perguntas e Respostas sobre a Regionalização do Saneamento Básico no Brasil” que 
teve sua primeira edição publicada em abril de 2021. 

Crise Hídrica 

• O ONDAS tem participado de debates sobre a questão da crise hídrica na Bacia do 
Paraná que repercute na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Em17/08 
representante do ONDAS participou de debate promovido pelo o IEA/USP – Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

Sobre Privatizações: 

 
1 Relatório elaborado por Patrícia Campos Borja e Luiz Roberto Santos Moraes 



 

 

• No dia 15/07 o ONDAS participou e ajudou a organizar oficina sobre o processo de 
privatização da Cedae (RJ) e cenários à luz da nova legislação do saneamento. 

• O ONDAS entregou a deputados mineiros manifesto contra a privatização do 
saneamento em MG. O documento, assinado por mais de 60 entidades da sociedade 
civil, denuncia e repudia a estratégia do governador mineiro Romeu Zema (Novo) de 
privatizar a prestação dos serviços de saneamento no estado. 

• Representantes do ONDAS tem participado ativamente da luta contra a privatização 
em Ouro Preto, participou e ajudou a organizar 4 seminários  para debater aspectos 
diversos em torno da questão, como os desafios para a prestação dos serviços de 
saneamento em face à realidade local e ao contexto político nacional, bem como os 
caminhos e implicações legais e políticas para a eventual retomada dos serviços pelo 
município.  
Agenda dos seminários: 

2 de setembro – Léo Heller (ex-Relator Especial dos Direitos Humanos à Água e ao 

Esgotamento Sanitário da ONU e Coordenador de Cooperação Internacional do 

ONDAS) e de Eduardo Evangelista (presidente da APAOP); 

8 de setembro – Amael Notini (Coordenador Jurídico do ONDAS), Ana Lucia Britto 

(Coordenadora de Projetos do ONDAS) e Rafael Bastos (Coordenador de Assuntos 

Institucionais do ONDAS); 

15 de setembro – Ana Lucia Britto (Coordenadora de Projetos do ONDAS) e Rafael 

Bastos (Coordenador de Assuntos Institucionais do ONDAS); 

22 de setembro – Marcos Montenegro (Coordenador Geral do ONDAS) Representante 

do ONDAS participou de reunião do CNS – Coletivo Nacional de Saneamento que 

discutiu as “Alternativas para Preservação das Empresas Públicas de Saneamento 

Frente à Nova Legislação”. 

• Representante do ONDAS participou de Seminário “A Nova Lei de Saneamento e o 
Futuro    dos Serviços de Água e Esgoto em Sergipe” sobre marco legal do saneamento, 
nos dias 8 e 9 de setembro, promovido pelo Sindisan – Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de 
Sergipe com o objetivo de debater o conteúdo e as consequências da Lei 14.026/2020, 
que alterou o marco legal do saneamento no país, com rebatimento direto nos estados 
e municípios, nas companhias públicas e serviços autônomos do setor, e com 
implicações também para a população. 

• Dia 09/09 representante do ONDAS se reuniu com o presidente da DESO (Companhia 
Estadual de Saneamento de Sergipe), Carlos Melo, com o objetivo de saber a posição 
da presidência da empresa sobre privatização da cia e para ter informações de como a 
Deso está tratando a questão do decreto 10.710/21, que trata da capacidade 
econômico-financeira das empresas para cumprir as metas exigidas na lei 14.026. 

• No dia 10/09 representante do ONDAS se reuniu com o senador Rogério Carvalho (PT-
SE) com o objetivo de solicitar sua intermediação junto aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal – STF – para tratar da ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade – nº 
6536, ajuizada pelos partidos PT, PSol, PCdoB e PSB. Na mesma reunião foi entregue 
ao senador proposta formulada pelo ONDAS de alteração da atual legislação nacional 
de saneamento, de forma a retirar os aspectos que facilitam a privatização e dificultam 
o acesso à água e ao saneamento. Ainda, foi solicitado ao senador para que encaminhe 
seu parecer sobre a PEC 2/2016 (já ele é o relator), de autoria do Senador Randolfe 
Rodrigues, e que altera o artigo 6º da CF 88 para incluir a água e o saneamento como 
direito social. 

Apoio à manifestos 



 

 

• O ONDAS subscreveu a “Carta por um STF independente”. Cento e trinta entidades, 
organizações e movimentos, também assinam carta contra a indicação do advogado-
geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal (STF), e apoiam a 
advogada Soraia Mendes como “anticandidata” à Corte.  

• O ONDAS subscreveu a carta “Acesso à Água na cidade de São Paulo – Pela garantia 
dos serviços emergenciais e por uma política pública permanente” contra o 
fechamento pela prefeitura da cidade de São Paulo de duas unidades do projeto “Ação 
Vidas no Centro”, projeto que oferece opções de higiene pessoal para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 

Revisão Periódica Universal no Brasil (Direitos Humanos) 

• No dia 11/08, representantes do ONDAS participaram de oficina para disparar o 
processo de construção do Relatório da Sociedade Civil – Coletivo RPU – Revisão 
Periódica Universal no Brasil. A RPU verifica o cumprimento das obrigações e 
compromissos de Direitos Humanos assumidos pelos Estados-membros das Nações 
Unidas, buscando melhorar a situação dos Direitos Humanos em todo o mundo. 

Participação do ONDAS em conferências e seminários 

• O ONDAS participou da 7ª conferência de direitos humanos do Distrito Federal e 
propostas defendidas pelos seus representantes Marcos Montenegro e João Marcos 
Paes de Almeida foram aprovadas: Garantir o Direito de acesso à água potável de 
qualidade à toda população do DF e ampliar a abrangência da tarifa residencial social 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e energia elétrica às 
famílias em situação de vulnerabilidade e garantir acesso a toda população do DF ao 
saneamento básico. 

• Em 27/08 representantes do Ondas participaram da Conferência Municipal da 
Assistência Social de Santos —SP e apresentaram a seguinte moção de recomendação 
ao município que foi aprovada: “Nós participantes e delegados da XIV Conferência 
Municipal da Assistência Social, realizada no dia 27 de agosto, recomendamos que seja 
aprovada iniciativas que garantam a implantação de bebedouros em locais públicos de 
grande concentração, de forma que população em situação de rua, trabalhadores(as) 
que exercem sua atividade profissional nas ruas (coletores de material reciclável, 
coletores de lixo, varredoras (es) de rua, vendedores (as) ambulantes, camelôs  tenha 
acesso à água potável garantido. Também é preciso garantir banheiros públicos com 
instalação que proporcione a realização de higiene, sobretudo para mulheres e 
meninas que necessitam de maior atenção, inclusive em relação à higiene menstrual. 
Nesse caso, observar as condições de privacidade. Dessa forma estar-se-á garantindo 
os direitos humanos à água e ao saneamento e à higiene conforme recomendado pela 
ONU”. 

• Alexandre Faustino, Coordenador de Assuntos da Juventude do ONDAS, participou 
representando o Observatório na 33ª Conferência Anual da Sociedade Internacional de 
Epidemiologia Ambiental – IESS – evento internacional, sediado em Nova Iorque (EUA). 
A representação se deu no “Simpósio 27: Saúde Ambiental, Pesquisa e Sociedade Civil, 
que discutiu a promoção da saúde e a equidade ambiental no campo e nas cidades da 
América Latina”, Faustino apresentou o estudo “Fighting for human rights to watr in 
times of sanitary crisis: social princing for affordable water in Brazil” (Lutando pelos 
direitos humanos à água em tempos de crise sanitária: tarifa social para acesso à água 
no Brasil), de sua autoria em conjunto com os professores e membros da coordenação 
do ONDAS, Ricardo Moretti e Edson Aparecido da Silva. 



 

 

• Em uma iniciativa conjunta, o ONDAS e Abrasco promoveram a live “As ameaças do 
projeto de lei geral da (extinção) do licenciamento ambiental e os impactos à saúde”, 
no dia 4 de agosto.  

• Dia 31/08, representante do ONDAS participou do debate sobre os temas abordados 
pelo curta metragem “Sobre Água” retrato da comunidade de palafitas Caminho da 
União, sobre o Estuário de Santos, na Baixada Santista. Na região são cerca de 20 mil 
pessoas vivem em palafitas, no maior complexo de favelas sobre as águas no Brasil. 

• Em 14/09, membros da coordenação e associados do ONDAS participaram do GT – 
Saúde, Saneamento e Democracia, dentro do III Fórum Nacional BrCidades. A sessão 
teve como objetivo debater e apresentar propostas de governança e tecnologias 
sociais de saneamento para promover “assentamentos informais sensíveis à água”. 

• Em 23/09 representante do ONDAS participou do evento internacional da Household 
Water Insecurity Experiences para falar sobre a atuação do ONDAS na defesa do 
acesso à água no Brasil, no painel: Experiências da insegurança hídrica domiciliar no 
Brasil. 

• Em 22/09, representantes do ONDAS participaram do seminário: Impactos da Lei 
14.026/2020 no acesso aos serviços de saneamento em assentamentos urbanos 
precários da cidade de São Paulo. 

• Em 28/09, representante do ONDAS participou do seminário Cidade popular e 
saneamento básico no Brasil: déficit e violação do Direito Humano à Água, ao 
Saneamento e à Moradia Adequado. 

• Em 30/09 representante do ONDAS participou de audiência pública promovida pela 
Comissão de Segurança e Serviços Públicos, da Assembleia Legislativo do Rio Grande 
do Sul, deputados, gestores públicos e especialistas discutiram o Projeto de Lei 234 
/2021, que cria Unidades Regionais de Saneamento Básico no estado. 

Articulação com outras entidades 

• O ONDAS promoveu reunião com a APAR – Associação dos Profissionais das Agências 
Reguladoras do Estado de São Paulo. O objetivo foi estabelecer laços com a entidade e 
entre os encaminhamentos do encontro estão: a realização de Seminário sobre 
regulação dos serviços de abastecimento de água na perspectiva do direitos humanos; 
construção de oficina sobre regulação no ENDHAS – Encontro Nacional pelos Direitos 
Humanos à Água e ao Saneamento; estreitar relação com o grupo de jovens do 
ONDAS. Também foi feita sugestão de filiação em grupo ao Observatório e para 
inscrições no ENDHAS. 

• No processo de fortalecer laços com outras entidades e redes que tratam da questão 
do direito à cidade o ONDAS passa a integrar a comissão organizadora que prepara o 
Encontro da Sociedade Brasileira pelo Direito à Cidade, tendo como representantes o 
associado Sandoval Alves Rocha é o membro da Coordenação, Juliano Pamplona 
Ximenes Ponte. O encontro é organizado pelo BrCidades e grande grupo de entidades 
parceiras. 

• Em setembro o ONDAS passou a contar com novos parceiros institucionais: ASA – 
Articulação Semiárido Brasileiro, o IBDU – Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – e 
a Rebrip – Rede Brasileira pela Integração dos Povos – na luta pela garantia do acesso 
a água e ao esgotamento sanitário e na defesa dos serviços públicos. Com isso, o 
ONDAS aumenta sua rede de integração a entidades que defendem direitos humanos. 
 

Teses e Dissertações 



 

 

O ONDAS disponibiliza teses e dissertações produzidos por seus associados (as) colaboradores 

(as), e outros que possam contribuir com o debate do avanço da garantia dos direitos 

humanos à água e ao esgotamento sanitário. 

• Tese: Política Nacional de Saneamento: percorrendo caminhos em busca da 
universalização Autora: Maria José Telles 
https://ondasbrasil.org/pns-caminhos-em-busca-da-universalizacao/ 

 

• Dissertação: Higiene pessoal fora da residência: os sanitários públicos na área central 
da cidade de São Paulo  
Autora: Rosália Brasil Ribeiro Iamamura) 

https://ondasbrasil.org/higiene-pessoal-fora-da-residencia-os-sanitarios-publicos-na-

area-central-da-cidade-de-sao-paulo-dissertacao-rosalia-brasil-ribeiro-iamamura/ 

 

Projetos de extensão com envolvimento do ONDAS: 

• Projeto de Extensão UFBA/ONDAS, de título "Direito humano ao saneamento básico e 
a questão étnico racial no Brasil ". 

• Projeto de extensão desenvolvido pelo Laboratório Justiça Territorial da Universidade 
Federal do ABC (LabJuta), em parceria com o Movimento de Defesa dos Direitos dos 
Moradores em Núcleos Habitacionais (MDDF) de Santo André e ONDAS com o sobre 
acesso à água em municípios do ABC em comunidades em processo de 
vulnerabilidade.  

Artigos:  

O ONDAS disponibiliza artigos produzidos por seus associados (as) colaboradores (as), 

integrantes da Coordenação e outros que possam contribuir com o debate do avanço da 

garantia dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. 

• Quem não terá redução nas contas de água em MG?  
Autor: Alex M. S. Aguiar 

https://ondasbrasil.org/quem-nao-tera-reducao-nas-contas-de-agua-em-mg/ 

 

• Sem água, sem energia e sem gestão o Brasil empaca 
Autores: Gustavo Veronesi, Cesar Pegoraro e Marcelo Naufal 

https://ondasbrasil.org/sem-agua-sem-energia-e-sem-gestao-o-brasil-empaca/ 

 

• Higiene pessoal fora da residência no Centro de São Paulo 
autores: Rosália Brasil Ribeiro Iamamura e Ricardo de Sousa Moretti 

https://ondasbrasil.org/higiene-pessoal-fora-da-residencia-no-centro-de-sao-paulo/ 

 

• Governança metropolitana e política de saneamento: trajetórias dependentes na 
Grande São Paulo 
autores: Marcelo Aversa e Vanessa Elias de Oliveira 

https://ondasbrasil.org/governanca-metropolitana-e-politica-de-saneamento-grande-

sp/ 

 

• Os males da privatização da infraestrutura: um retrocesso na formulação de políticas 
progressivas 

https://ondasbrasil.org/pns-caminhos-em-busca-da-universalizacao/
https://ondasbrasil.org/higiene-pessoal-fora-da-residencia-os-sanitarios-publicos-na-area-central-da-cidade-de-sao-paulo-dissertacao-rosalia-brasil-ribeiro-iamamura/
https://ondasbrasil.org/higiene-pessoal-fora-da-residencia-os-sanitarios-publicos-na-area-central-da-cidade-de-sao-paulo-dissertacao-rosalia-brasil-ribeiro-iamamura/
https://ondasbrasil.org/quem-nao-tera-reducao-nas-contas-de-agua-em-mg/
https://ondasbrasil.org/sem-agua-sem-energia-e-sem-gestao-o-brasil-empaca/
https://ondasbrasil.org/higiene-pessoal-fora-da-residencia-no-centro-de-sao-paulo/
https://ondasbrasil.org/governanca-metropolitana-e-politica-de-saneamento-grande-sp/
https://ondasbrasil.org/governanca-metropolitana-e-politica-de-saneamento-grande-sp/


 

 

autor: Joseph Stiglitz(tradução: Marcos Montenegro) 

https://ondasbrasil.org/os-males-da-privatizacao-da-infraestrutura-um-retrocesso-na-

formulacao-de-politicas-progressivas/ 

 

• Análise da regionalização do saneamento: Cenários hídricos e (in)sustentabilidade 
econômico-financeira das microrregiões de água e esgoto da Paraíba 
autores: Jhersyka Barros Barreto; Patrícia Hermínio Cunha Feitosa; Kainara Lira dos 

Anjos; e Wilton Maia Velez 

https://ondasbrasil.org/analise-da-regionalizacao-do-saneamento-paraiba/ 

 

• FAMA, primeiro ano de muitas lutas 
autores: Edson Aparecido da Silva e Arlindo Rodrigues 

https://ondasbrasil.org/fama-primeiro-ano-de-muitas-lutas/ 

 

• O Direito Humano à Água: a luta por um direito esquecido 
autor: Amael Notini Moreira Bahia 

https://ondasbrasil.org/o-direito-humano-a-agua-a-luta-por-um-direito-esquecido/ 

 

• Sistemas urbanos de esgotos e drenagem das águas pluviais- poluição difusa e 
interconexões 
autores: Ricardo Moretti e Edson Aparecido Silva 

https://ondasbrasil.org/sistemas-urbanos-de-esgotos-e-drenagem-das-aguas-pluviais-

poluicao-difusa-e-interconexoes/ 

 

• Novo tarifaço do governo Bolsonaro na conta de luz 
autor: Gilberto Cervinski 

https://ondasbrasil.org/novo-tarifaco-do-governo-bolsonaro-na-conta-de-luz/ 

 

• A politização da tarifa de água e esgotos em MG 
autor: Alex. M. S. Aguiar 

https://ondasbrasil.org/a-politizacao-da-tarifa-de-agua-e-esgotos-em-mg/ 

 

• Águas de Manaus pratica o lucro acima da vida 
autor: Sandoval Rocha 

 

• A espantosa privatização das águas brasileiras 
autora: Teia Magalhães 

https://ondasbrasil.org/a-espantosa-privatizacao-das-aguas-brasileiras/ 

 

• Saneamento e Saúde como objetivos do desenvolvimento sustentável – O que o Brasil 
terá para contar quando 2030 chegar? 
autora: Renata de Faria Rocha Furigo 

https://ondasbrasil.org/saneamento-e-saude-como-objetivos-do-desenvolvimento-

sustentavel/ 

 

• O inexplicável silêncio sobre as evidências de fraude no leilão da CEDAE 
autor: Ary Girota 

https://ondasbrasil.org/os-males-da-privatizacao-da-infraestrutura-um-retrocesso-na-formulacao-de-politicas-progressivas/
https://ondasbrasil.org/os-males-da-privatizacao-da-infraestrutura-um-retrocesso-na-formulacao-de-politicas-progressivas/
https://ondasbrasil.org/analise-da-regionalizacao-do-saneamento-paraiba/
https://ondasbrasil.org/fama-primeiro-ano-de-muitas-lutas/
https://ondasbrasil.org/o-direito-humano-a-agua-a-luta-por-um-direito-esquecido/
https://ondasbrasil.org/sistemas-urbanos-de-esgotos-e-drenagem-das-aguas-pluviais-poluicao-difusa-e-interconexoes/
https://ondasbrasil.org/sistemas-urbanos-de-esgotos-e-drenagem-das-aguas-pluviais-poluicao-difusa-e-interconexoes/
https://ondasbrasil.org/novo-tarifaco-do-governo-bolsonaro-na-conta-de-luz/
https://ondasbrasil.org/a-politizacao-da-tarifa-de-agua-e-esgotos-em-mg/
https://ondasbrasil.org/a-espantosa-privatizacao-das-aguas-brasileiras/
https://ondasbrasil.org/saneamento-e-saude-como-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/
https://ondasbrasil.org/saneamento-e-saude-como-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/


 

 

https://ondasbrasil.org/o-inexplicavel-silencio-sobre-as-evidencias-de-fraude-no-

leilao-da-cedae/ 

Outras Publicações: 

• Relatórios de Pedro Arrojo, Relator Especial para os Direitos Humanos à Água Potável e 
Saneamento da ONU, que ocupa desde outubro de 2020: Publicados os dois primeiros. 
Os temas são: Riscos e impactos da mercantilização e financeirização da água sobre os 
direitos humanos à água potável segura e ao saneamento e Planejamento e visão para 
o mandato de 2020 a 2023 (Relatório submetido à 48ª sessão do Conselho de Direitos 
Humanos – setembro de 2021). 

Premiações: 

• O secretário-executivo do ONDAS, Edson Aparecido da Silva, foi o escolhido na 
categoria personalidade na área de saneamento na edição 2021 do Prêmio Lucio 
Costa, concedido pela Câmara dos Deputados. A votação realizada pelos deputados da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano ocorreu em 22/09. 

Associados: 

• Entre 1º de julho de 2021 e 30 de setembro de 2021 o ONDAS contabilizou mais 16 
associados, totalizando, 245 associados no período de 1º de maio de 2019 à 30 de 
setembro de 2021. 

Edson Aparecido da Silva - Secretário Executivo do ONDAS - São Paulo, 17 de outubro de 

2021 

 

https://ondasbrasil.org/o-inexplicavel-silencio-sobre-as-evidencias-de-fraude-no-leilao-da-cedae/
https://ondasbrasil.org/o-inexplicavel-silencio-sobre-as-evidencias-de-fraude-no-leilao-da-cedae/

