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ATA DA 6ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO ONDAS 
 
Nos termos dos artigos 23 e 24 do seu Estatuto Social, o Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao Saneamento – ONDAS, realizou sua 6ª ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, no dia 15 de março de 2022 que foi convocada para às 17h 
em primeira convocação, e em segunda convocação, às 17h30. A assembleia 
iniciou-se às 17h30 e foi realizada pela Plataforma Zoom, aplicativo de vídeo 
conferência, que foi acessada pelo ID: 813 81658029 e senha de acesso: 662597, as 
informações foram que subsidiariam os participantes foram enviadas com a 
antecedência prevista no estatuto. A assembleia foi aberta pelo Coordenador 
Geral do ONDAS, Marcos Helano Fernandes Montenegro, que saudou a todos e 
todas que participavam do encontro, e em seguida apresentou os pontos da 
ordem do dia, já conhecidos dos associados e associadas: 1. Informes da 
Coordenação Executiva sobre atividades em andamento e planejadas para 2022; 
2. Exame e aprovação do relatório de atividades relativo ao exercício de 2021; 3. 
Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais relativos 
ao exercício de 2021; 4. Outros assuntos de interesse do ONDAS. Em seguida 
propôs uma inversão da ordem do dia, conforme passamos a expor: 1. Exame e 
aprovação do relatório de atividades relativo ao exercício de 2021; 2. Exame e 
aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais relativos ao 
exercício de 2021; 3. Informes da Coordenação Executiva sobre atividades em 
andamento e planejadas para 2022; 4. Outros assuntos de interesse do ONDAS. 
Após manifestação favorável dos participantes, alertou sobre a necessidade de 
assinatura da lista de presença que foi disponibilizada no chat de conversas via 
formulário do Google Docs., ato contínuo, passou a palavra para o Secretário 
Executivo do ONDAS, Edson Aparecido da Silva para que este apresentasse o 
relatório de atividades do Observatório, durante o ano de 2021, este iniciou o 
informe destacando a realização do Encontro Nacional pelos Direitos à Água e 
ao Saneamento (ENDHAS) que ocorreu entre os dias 09 e 11 de dezembro 2021, 
que teve como principal característica ter sido um evento acadêmico e popular, e 
que reuniu as experiências dos movimentos sociais populares e da academia, que 
se somaram trabalhos de pesquisa e extensão universitária, sempre vinculados 
aos direitos humanos à água e ao saneamento. Além de painéis de debates mais 
gerais, também foram realizadas 10 oficinas autogestionadas propostas e 
realizadas por entidades de movimentos sociais e populares e academia, que 
também ajudaram a construir o encontro. Foi relatado que no encerramento do 
encontro foi lançada a Campanha Sede Zero, campanha que pretende avançar 
além da adesão de entidades ao manifesto lançado no encontro, e espera-se que 
se consiga agregar um maior número de entidades no desenvolvimento da 
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campanha e que se encaminhe para a criação de uma coordenação nacional, 77 
entidades haviam feito adesão ao manifesto até o momento da assembleia. 
Destacou que a campanha tem potencial de ser fortalecida e há possiblidade de 
lançar a campanha na Câmara dos Deputados, com apoio e parceria da Comissão 
de Desenvolvimento – CDU, daquela casa de Leis. Outro ponto destacado foi a 
luta contra a todas as formas de privatização que tem sido uma das principais 
marcas do ONDAS, e que essa ação tem se dado através de participação em 
seminários, reuniões, debates envolvendo sindicatos, parlamentares etc., 
lembrou que uma das agendas importantes tem sido a proposta construída pelo 
ONDAS sobre a alteração da Lei 11.445 de 2007, que definiu as diretrizes 
nacionais para o saneamento e que foi alterada pela Lei 14.026/2020, com vistas 
a ampliar o processo de privatização das empresas de saneamento. Outro tema 
que o ONDAS tem priorizado, e que se relaciona com o debate da privatização, 
e a regionalização do saneamento que, em muitos casos, pretende avançar na 
transferência dos serviços para a iniciativa privada, nesse sentido participou de 
audiências públicas, de reuniões com parlamentes e sindicalistas. O ONDAS 
passou a ter representação na Comissão Permanente Direito à Cidade, que 
integra o Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, conselho que, em 
dezembro de 2021, aprovou resolução importante que fortalece pontos que se 
relacionam as garantias dos direitos humanos a água e ao saneamento, pontos 
que inclusive constam do manifesto da Campanha Sede Zero, como a vedação 
do corte, gratuidade para a ligação de água e esgoto, entre outros. Outra 
atividade realizada pelo ONDAS foi o lançamento de e-books. O primeiro 
trabalho foi lançado em 22 de março de 2021, Dia Mundial da Água, o e-book 
“Água como direito: tarifa social como estratégia para a acessibilidade 
econômica”, que tratou da acessibilidade econômica, tendo a tarifa social como 
instrumento. O outro e-book tratou da “Realização dos Direitos Humanos à Água 
e ao Saneamento – influências da remuneração e da cobrança pelos serviços de 
saneamento”, em homenagem ao associado Sávio Mourão Henrique, que faleceu 
no início de 2021. Esse E-book foi lançado durante a abertura do Encontro 
Nacional de Direitos Humanos à Água e ao Saneamento (ENDHAS). E o terceiro: 
“Olhares sobre a realização dos direitos humanos à água e ao saneamento” 
contém relevantes e interessantes trabalhos sobre a aplicação do marco dos 
direitos humanos a diferentes faces do acesso aos serviços de água e esgotamento 
sanitário. Destaque foi dado a participação de ONDAS em projetos de extensão 
com universidades como a Universidade Federal da Bahia - UFBA e 
Universidade Federal do ABC – UFABC. O ONDAS participou de forma intensa 
em várias outras atividades, como no Fórum Social Mundial organizando 
oficinas com outras entidades. Também tem feito adesão a vários Manifestos que 
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tratam de temas em defesa da água e do saneamento. Integrantes do ONDAS tem 
tido participação ativa em atividades organizadas por outras redes e 
movimentos, sobretudo sobre o direito as cidades. Desde 2020 e em 2021 o 
ONDAS apoia o Quilombo Rios dos Macacos localizado em Simões Filho, Estado 
da Bahia, contra os ataques que aquela população vem sofrendo, promovidos 
pela Marinha Brasileira, que tem dificultado o acesso à água àquela população 
quilombola. O ONDAS participou da organização do Dia Mundial do Banheiro 
e teve alguns integrantes da sua coordenação como expositores. Promoveu uma 
série de seminários e tem tido papel destaque na construção do Fórum 
Alternativo Mundial da Água 2022 que ocorrerá em Dakar (Senegal) entre 22 e 
25 de março, e na organização de um fórum simultâneo no Brasil, ambos em 
oposição ao Fórum Mundial da Água – o Fórum das Corporações. Também tem 
participado em atividades organizadas por entidades parceiras e em projetos 
acadêmicos como, como por exemplo o Privaqua, projeto de pós dourado da 
UFMG, onde um grupo de pesquisadores tem produzido artigos periódicos que 
têm sido disponibilizados em sua página na internet. Em 2021 realizou um curso 
de extensão sobre Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário, que teve 
adesão importante. Também colaborou na Revisão Periódica Universal no Brasil 
dos Direitos Humanos que 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. Nesse período ampliou o leque de entidades parceiras como a Vigilância 
Interamericana para a Defesa e Direito a Água da América Latina (RedVida) e 
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP). Integrantes da Coordenação 
do ONDAS participaram de debates sobre a crise hídrica que assolaram o País 
no último período. O ONDAS tem cumprido as disposições estatutárias, com a 
realização de assembleias, e em 2021 realizou a primeira assembleia 
extraordinária que alterou seu estatuto. Tem disponibilizado vários artigos 
escritos por associados(as) do ONDAS, e divulga teses e dissertações de 
mestrado, capítulos de livros e continua traduzindo os relatórios produzidos 
pelo Relator Especial da ONU pelos Direitos à Água e ao Saneamento. 
Encerrando a apresentação do relatório foi informado que o ONDAS iniciou o 
ano de 2021 com 196 associados(as) e encerrou com 251 associados(as), um 
acréscimo de 55 novos integrantes. Após a apresentação do relatório o presidente 
da assembleia e Coordenador Geral do ONDAS Marcos Montenegro, retomou a 
palavra e abriu para que os participantes, que assim o desejassem, se 
manifestassem sobre o relatório, ao que pediu a palavra a associada e integrante 
do Conselho Fiscal do ONDAS Andrea Matos que sugeriu incluir, entre as 
atividades do Observatório a luta contra o Leilão da CEDAE, empresa de 
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saneamento do Rio de janeiro, que teve à frente integrantes da Coordenação e 
associados(as) do ONDAS. Em seguida, Marcos Montenegro deu um informe 
sobre a participação do ONDAS nos debates sobre a regionalização do 
saneamento no Estado do Piaui. Ato contínuo, e não tendo mais nenhuma 
inscrição sobre o relatório e nenhuma manifestação contraria a proposta de 
Andrea Matos, o presidente da assembleia colocou o relatório em votação que foi 
aprovado por unanimidade. A seguir passou-se para o segundo ponto da ordem 
do dia: Exame e aprovação dos demonstrativos financeiros e contábeis anuais 
relativos ao exercício de 2021, e então o presidente da assembleia passou a 
palavra para o Coordenador Administrativo e Financeiro do ONDAS, Clovis 
Nascimento, que fez a apresentação do relatório e iniciou o informe lembrando 
que o ONDAS tem uma única fonte de receita fixa que é a anuidade paga 
pelos(as) associados(as) e que o relatório financeiro foi encaminhado com 
antecedência para os associados. Esclarece que em 2021 além das anuidades as 
receitas foram acrescidas de R$ 20.000,00 relativos a apoio ao ENDHAS do Fórum 
Nacional da Reforma Urbana (FNRU) pela União Europeia (EU). O ENDHAS 
teve a contratação de uma secretária que foi remunerada diretamente com os 
recursos do FNRU/UE durante o período que secretariou o evento. O patrimônio 
líquido do ONDAS que representa os resultados acumulados (Superávit/Déficit) 
apurados nos exercícios sociais, desde o início das operações da entidade em 
2019, em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 36.505,76. As receitas com 
mensalidades e doações, no ano de 2021, foi de R$ 90.669,31, divididos da 
seguinte forma: R$ 80.669,31 receitas de associados e R$ 10.000,00 receitas de 
doações. As despesas totalizaram o valor de R$ 75.124,77, o que garantiu um 
resultado do exercício de 2021 de R$ 15.544,54. Após a apresentação do relatório 
contábil o Coordenador do Conselho Fiscal João Marcos pediu a palavra e fez a 
leitura do parecer do referido Conselho. Ato contínuo o presidente da assembleia 
abriu a palavra para os participantes e como não ouve inscrição para perguntas 
ou questionamentos passou a processo de votação e os demonstrativos 
financeiros e contábeis anuais relativos ao exercício de 2021, foram aprovados 
por unanimidade. Foi feito observação, pelo Coordenador do Conselho Fiscal 
João Marcos da necessidade de pagamento das anuidades pelos associados. A 
seguir passou-se para o terceiro ponto da ordem do dia: Informes da 
Coordenação Executiva sobre atividades em andamento e planejadas para 2022, 
e então o presidente da assembleia passou a palavra para o Edson Aparecido da 
Silva que deu informe detalhado sobre o Fama Brasil e o Fama em Dakar. Sobre 
o Fama Brasil destacou a articulação de duas mesas de debates em parceria com 
a RedVida e em função dessa articulação foi aberta uma vaga para indicação, pelo 
ONDAS de um(a) participante do Fama em Dakar custeadas pela organização do 
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encontro, o indicado pelo ONDAS foi seu Secretário Executivo Edson Aparecido 
da Silva. Foi dado informe sobre a programação do Fama 2022 Brasil/Dakar onde 
foi apresentado cada mesa de debates de forma detalhada. Entre as prioridades 
do ONDAS para o ano de 2022, foi destacada a necessidade de se avançar na 
articulação com vistas a aprovação de duas emendas à Constituição Federal que 
alteram os artigos 5º e 6º de forma a garantir os Direitos Humanos à Água e ao 
Saneamento naquele diploma legal. A seguir o presidente da assembleia reforçou 
a realização do Fama 2022 Brasil/Dakar e lembrou das eleições para a nova 
Coordenação do ONDAS que ocorrerão dias 29 e 30 de março para o triênio 2022 
a 2025. E que dia 15 de abril ocorre a posse da nova direção. Citou a comissão 
eleitoral que divulgou o regulamento da eleição e lembrou que foi contratada 
uma empresa que será a responsável pelas eleições que serão inteiramente 
virtuais. Informou ainda que uma única chapa se inscreveu para concorrer ao 
pleito (Chapa Sobre as ONDAS). A seguir apresentou a associada Renata Furigo 
que ocupa cargo de conselheira de orientação do ONDAS e que deverá ser a 
próxima coordenadora geral do observatório. A seguir, Renata Furigo, de posse 
da palavra cumprimentou a todos e todas, citando os(as) integrantes da chapa. 
Reforçou o apelo para que todos(as) acertem suas anuidades, não só para 
poderem exercer o direito à voto, mas também para fortalecer o ONDAS. 
Lembrou que o ONDAS tem projetos para serem desenvolvidos em parceria com 
universidades e movimentos sociais e populares, além de projeto de renovação 
do site; destacou dois cursos previstos para o ano de 2022, um sobre direitos 
humanos a água e ao saneamento (2ª edição) e outro sobre saneamento rural. 
Para isso o ONDAS está pleiteando recursos do Fundo Brasil, a partir de projetos 
apresentados com base em edital aberto pela instituição. Também tem projetos 
de fortalecimento das relações internacionais e institucionais, além de projetos de 
atuação permanentes. Destacou a construção de um dossiê sobre violação dos 
direitos humanos à água e ao saneamento que vem sendo conduzido pelo 
conselheiro do ONDAS Rafael Bastos e lembrou que para a construção do dossiê, 
tem uma vertente na solicitação de recursos via projetos submetidos ao Fundo 
Brasil. Fazem parte do plano de ações para 2022 a continuidade de publicações e 
a ampliação do trabalho para a área jurídica. A seguir o presidente da assembleia 
agradeceu a Renata e fez um agradecimento a Francisca Adalgisa, Claudia 
Nakamura e Edson Aparecido da Silva que integram a comissão eleitoral, pelo 
trabalho desenvolvido até aquele momento. A seguir o secretário da assembleia 
Edson Aparecido da Silva pediu a palavra para informar que os associados(as) 
com direito a voto são aqueles(as) que se associaram até 29 de setembro de 2021, 
o que totaliza 245 eleitores. Porém, como outra condição de voto é estar 
adimplente com a anuidade do ano de 2021, o número de associados(as) com 
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direito a voto até a data a assembleia era 167, considera-se, porém, que até a 
véspera do pleito seria possível regularizar a situação, o que pode fazer com esse 
número se amplie. Rafael Bastos, em complemento as informações anteriores 
sobre o dossiê de violação de direitos humanos à água e ao saneamento, lembra 
que a proposta é uma atividade em curso e um desdobramento do ENDHAS. 
Destacou que há uma grande expectativa sobre a produção desse dossiê. A ideia 
é que, a partir dos resultados das atividades autogestionadas, após sua 
sistematização, o conteúdo possa ser publicado na forma de um dossiê. A 
proposta é que não seja um diagnóstico, mas um apontamento sobre violações. 
Objetiva-se ainda a possiblidade de se ter uma ferramenta, uma plataforma de 
mapas de conflito, que sirva para alimentar as lutas dos movimentos sociais e 
populares. O presidente da assembleia retomou a palavra e informou que 
aqueles(as) participantes da assembleia que se interessarem em contribuir com 
esse trabalho deveriam entrar em contato com Rafael Bastos, em seguida 
franqueou a palavra aos(as) participantes da assembleia. O associado Alex 
Aguiar pediu a palavra para agradecer a oportunidade de fazer parte da chapa 
que concorrerá as eleições, destacou o papel do ONDAS e parabenizou a atual 
coordenador do ONDAS pelo trabalho que desenvolveu no período em que 
esteve à frente da entidade. De volta com a palavra o presidente da assembleia e 
Coordenador Geral do ONDAS Marcos Helano Montenegro, dividiu os elogios 
com toda a equipe da direção do ONDAS e não tendo mais nenhum inscrito para 
manifestação, deu por encerrada a 6ª assembleia geral ordinária do ONDAS. 
 
 
Brasília, DF, 16 de março de 2022. 
      

                                         
Edson Aparecido da Silva   Marcos Helano Fernandes Montenegro 
Secretário     Presidente 
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