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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO, ELEIÇÃO E 

POSSE DA COORDENAÇÃO COLEGIADA E CONSELHO FISCAL DO OBSERVATÓRIO 

NACIONAL DOS DIREITOS À ÁGUA E AO SANEAMENTO - ONDAS. 

Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2019, às 11 horas, no auditório da Central Única dos 

Trabalhadores - Distrito Federal (CUT-DF), localizado no SDS Edifício Venâncio V LJS 4, 14 e 

22 - Asa Sul, Brasília - DF, 70393-900, reuniram-se em assembleia os interessados em fundar 

o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS), com a seguinte 

ordem do dia: 01. Fundação da Associação e aprovação do Estatuto Social da entidade; 02. 

Eleição e Posse da Coordenação Colegiada e do Conselho Fiscal; 03. Outros Assuntos. A 

assembleia escolheu um presidente para conduzir a reunião, senhor Edson Aparecido da 

Silva e uma secretária para fazer o registro dos trabalhos, a senhora Ana Lúcia Nogueira de 

Paiva Britto, e ainda indicou para compor a mesa condutora do trabalhos: Pedro Blois 

(presidente da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU), Bartíria Perpétua Lima da Costa 

(presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM) e José 

Antonio Faggian (presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água Esgoto e Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo - SINTAEMA-SP). A assembleia deliberou sobre os pontos 

da ordem do dia o que segue. 01. Fundação do Observatório Nacional dos Direitos à Água 

e ao Saneamento (ONDAS) e aprovação do Estatuto Social. A totalidade dos presentes na 

reunião mostrou interesse na fundação da entidade, sendo a proposta de Estatuto lida, 

discutida e aprovada; 02. Eleição e Posse da Coordenação Colegiada e do Conselho Fiscal: 

Foi apresentada pelos presentes na assembleia uma chapa única, que foi aclamada pela 

totalidade dos presentes e seus membros empossados para um mandato até 15 de abril de 

2022, ficando assim constituída: Coordenação Colegiada: Coordenador Geral: Marcos 

Helano Fernandes Montenegro, divorciado, brasileiro, engenheiro, portador do CPF 

nº660.872.368-72 e carteira de identidade nº10.602.542/SSP-SP, residente e domiciliado na 

SQS 108, Bloco E, apartamento 604, Asa Sul – Brasília-DF, CEP:70347-050, telefone 

(61)98189-2561. Coordenador de Relações Institucionais: Arilson Wunsch, casado, 

brasileiro, servidor público, portador do CPF nº479.747.370-34 e carteira de identidade 

nº504.285.642-6/SSP-RS, residente e domiciliado à Rua Paulo Porcher, nº 538 - Zona Nova 

Capão da Canoa – Rio Grande do Sul – CEP:95555-000, telefone (51)99954-3444. 

Coordenador Administrativo e Financeiro: Clovis Francisco do Nascimento Filho, casado, 

brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº356.453.777-53 e carteira de identidade nº 

813.375.417/SSP-RJ, residente e domiciliado à Rua Pinho, nº 210 Casa - Anil Jacarepaguá – 

Rio de Janeiro – CEP:22753-807, telefone (021)99126-8093. Coordenador de Comunicação: 

Rodrigo Picinin, união estável, brasileiro, agente técnico operacional, portador do CPF nº 

007.075.299-05 e carteira de identidade nº6.260.621-5/SSP-PR, residente e domiciliado à 

Rua Casemiro de Abreu, nº 10 - Santa Terezinha - Pato Branco - Paraná – CEP:85506-250, 

telefone (46)99916-4554. Coordenadora de Projetos: Ana Lúcia Nogueira de Paiva Britto, 

casada, brasileira, professora universitária, portadora do CPF nº787.537.677-72 e carteira 

de identidade nº04.906.369/6 /SSP-RJ, residente e domiciliada à Rua Nascimento Silva, nº 4 

bloco B apartamento 1.001 – Rio de Janeiro – CEP:22421-022, telefone (21)99801-8333. 

Conselho Fiscal: Membros titulares: José Antonio Faggian, casado, brasileiro, biólogo, 

portador do CPF nº279.474.538-70 e carteira de identidade nº29.411.461-0/SSP-SP, 

residente e domiciliado à Rua das Rosas nº 1.005, Parque Residencial Convívio, Botucatu – 

São Paulo – CEP:18605-257, telefone (11)98313-1548;  João Marcos Paes de Almeida, 
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casado, brasileiro (e português), engenheiro civil, portador do CPF nº055.429.101-06 e 

carteira de identidade nº383.883/SSP-DF, residente e domiciliado na SHIN QL 11 Conjunto 

04 casa 18, Lago Norte, Brasília-DF – CEP:71515-745, telefone (61)98189-3171; e Andrea 

Matos dos Santos, solteira, brasileira, química, portadora do CPF nº014.942.627-09 e 

carteira de identidade nº031.553.79 - CRQ 3ª Região, residente e domiciliada à Rua 

Garibaldi, nº133 Bloco, 604 Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – CEP:20511-330, telefone (21)99414-

0445. Conselho Fiscal: Membros suplentes: Ari Gyrota, solteiro, brasileiro, empregado 

público, portador do CPF nº880.905.827-53 e carteira de identidade nº486359-3 MMar, 

residente e domiciliado à Rua Passo da Pátria, 32, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro – 

CEP:24210.240, telefone (21)98880-4018; Maria José Salles, solteira, brasileira, engenheira, 

portadora do CPF nº380.469.206-06 e carteira de identidade nºM288.338 SSP/MG, 

residente e domiciliada à Rua Itamaracá 95/201, Cachambi, Rio de Janeiro – CEP:20771-340, 

telefone (21)99207-0514; e Juliano Pamplona Ximenes Ponte, divorciado, brasileiro, 

professor, portador do CPF nº585.224.762-68 e carteira de identidade nº2.679.375 SSP-PA, 

residente e domiciliado à Avenida Generalíssimo Deodoro, 486, Umarizal. Belém, Pará - 

CEP:66055-240, telefone (91)98115-8651. 03. Outros Assuntos: 3.1- Definição do valor das 

anuidades a serem pagas em 2019 pelos associados do ONDAS. Tomou a palavra Amauri 

Pollachi que relatou o levantamento realizado sobre valores cobrados por diferentes 

associações profissionais. Marcos Montenegro da ABES Brasília levantou a possibilidade de 

descontos para garantir o funcionamento mínimo do ONDAS, considerando uma 

infraestrutura composta de um estagiário e uma linha de celular e manutenção do site do 

ONDAS. Foi levantada também a possibilidade de doações a serem feitas por entidades ou 

pessoas físicas. A representante da Fisenge, engenheira Maria José Salles, levantou a 

possibilidade de entidades que venham a se associar ao ONDAS possam contribuir com 

doações para garantir seu funcionamento no primeiro ano. Foi aprovada a proposta de 

anuidade para 2019 no valor de R$ 480,00 reais, parcelado em 12 meses, com desconto de 

50% para os associados estudantes que comprovarem sua condição. Foram discutidas e 

aprovadas diferentes alternativas de descontos: Na forma de pagamento: pagamento 

integral à vista: R$400, 00 e pagamento em duas parcelas: R$ 210,00 cada parcela. Para 

associações em bloco durante o ano de 2019, organizadas por uma mesma entidade ou não, 

desconto sobre a anuidade, cumulativo a descontos já existentes na forma de pagamento, 

observando para blocos de 5 e 10 membros um desconto de 10%; e para blocos acima de 

10 membros, um desconto de 20%. Ficou decidido que a Coordenação Colegiada definirá os 

ajustes nas formas de pagamento observando orientações e valores aprovados. 3.2 

Indicações para o Conselho de Orientação. Foram aprovadas pelos presentes as seguintes 

indicações para compor o Conselho de Orientação do ONDAS, convidados pela Coordenação 

do ONDAS: na categoria de associados: Abelardo de Oliveira Filho, Amauri Pollachi e 

Washington Fraga Guimaraes; na categoria de movimentos populares e sociais: a 

Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM (representada por Bartíria 

Perpétua Lima da Costa), a Central de Movimentos Populares CMP ( representada por 

Eduardo Cardoso), a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, FASE 

(representada por Aércio de Oliveira) e o Movimento de Atingidos por Barragens, MAB (por 

meio de representante a ser definido); na categoria de instituições de ensino e pesquisa: a 

Universidade de Brasília - UNB (representada pela professora Cristina 

Celia Silveira Brandão), a Universidade Federal da Bahia - UFBA (representada pelo 

professor Luís Roberto Santos Moraes ), a Universidade Federal do ABC – UFABC 
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(representada pela professora Luciana Nicolau Ferrara ( UFABC) e Fundação Oswaldo Cruz - 

Fiocruz (representada pelo Professor Léo Heller). 3.3. Sugestões para o primeiro plano de 

trabalho do ONDAS. Foram apreciadas propostas para o primeiro plano de trabalho do 

ONDAS sendo sugerida uma lista preliminar de temas para estudos a serem conduzidos. Foi 

apresentada por Edson Aparecido da Silva a proposta de um primeiro seminário do ONDAS 

com recursos oriundos de saldo dos recursos de financiamento do Fórum Alternativo 

Mundial da Água (FAMA)que estão sendo administrados pela UnB. Marcos Montenegro 

sugeriu que os temas para estudos fossem objeto de discussão no âmbito de Conselho de 

Orientação, sendo a sugestão aprovada pela Assembleia. A professora Cristina Brandão fez 

a apresentação do tema dos saldos dos recursos do FAMA, explicando que este saldo 

decorre do pequeno período que houve entre a liberação dos recursos e sua execução 

quando da organização do FAMA. Houve a possibilidade de pedir uma extensão de prazo e 

um ajuste na sua aplicação, sendo construída uma proposta para dar suporte ao início ao 

funcionamento do ONDAS, como desdobramento do FAMA. A professora Cristina ressaltou 

que existe pouca possibilidade de mudança do que foi acordado e que o prazo de execução 

das atividades é curto (31 de maio de 2019). Estão incluídas no ajuste referido as seguintes 

atividades: a) realização do FAMA + 1 – Olhando para o Futuro – Oficina de planejamento 

das atividades de estudos e pesquisa do ONDAS; b) produção de quatro textos de referência 

sobre temáticas ligadas aos direitos a água e ao saneamento, abordando especificamente 

os seguintes temas: Análise da Medida Provisória 868/2018; Déficit de esgotamento 

sanitário, poluição e pobreza nas cidades brasileiras; Tarifas Sociais; Caracterização e 

consequências da desestatização e participação privada nos serviços públicos de 

saneamento básico; c) tradução do inglês para o português de seis textos gerados pela 

Relatoria Especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Água e ao Saneamento; d) 

preparação do web site do ONDAS onde os produtos serão divulgados. O professor Luís 

Roberto Moraes destacou a importância desses estudos para a consolidação do ONDAS 

como órgão que difunde o discurso contra hegemônico na defesa do direito humano à água. 

3.4 Indicação para a Secretaria Executiva. Edson Aparecido da Silva foi sugerido pelos 

presentes à assembleia à Coordenação Colegiada para ocupar a posição de Secretário 

Executivo do ONDAS. Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às 17 horas e 

eu, Ana Lucia Britto, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por 

mim e por Edson Aparecido da Silva, que presidiu os trabalhos. 

Brasília, DF, 06 de fevereiro de 2019. 

 

Ana Lúcia Nogueira de Paiva 
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 Edson Aparecido da Silva 

Secretária  Presidente 
 

 

 


