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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O COORDENADOR GERAL do ONDAS - OBSERVATÓRIO NACIONAL DOS DIREITOS À 
ÁGUA E AO SANEAMENTO, nos termos dos artigos 23 e 24 do seu Estatuto Social, 
convoca os associados em dia com suas obrigações estatutárias para participarem da 
7a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar nos dias 29 e 30 de março de 2022, 
de acordo com o Capítulo XI do Estatuto em vigor tendo como finalidade a eleição da 
Coordenação Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação para o triênio 
2022/2025, observando: 

1. A condução do processo eleitoral está a cargo da Comissão Eleitoral composta pelos 
seguintes associados em dia com suas obrigações estatutárias: 

a) Edson Aparecido dos Santos Coordenador 

b) Francisca Adalgisa da Silva Membro 

c) Claudia Yukie Nakamura Troni Membro 

 
2. A Comissão Eleitoral, observando as disposições estatutárias pertinentes e os 
termos desta convocação, tem prazo até 31 de janeiro de 2022 para elaborar e 
divulgar o Regulamento para Realização das Eleições e Posse dos Eleitos, incluindo os 
procedimentos e formulários para solicitação de registro de chapas e de candidaturas 
avulsas. 
 
3. O registro de chapas para o Coordenação Executiva e o Conselho Fiscal e de 
candidaturas avulsas para o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação será recebido 
até às 18h00 do dia 27 de fevereiro de 2022. 
 
4. O prazo limite para o cumprimento de exigência da Comissão Eleitoral por parte das 
chapas e dos candidatos avulsos é 01 de março de 2022. 
 
5. As eleições serão realizadas somente pela Internet, por meio de votação eletrônica 
na página do ONDAS http://www.ondasbrasil.org , das 09 horas do dia 29 de março de 
2022 às 18 horas do dia 30 de março de 2022. 
 
6. As instruções para a realização da votação eletrônica serão encaminhadas aos 
associados por e-mail no dia 25 de março de 2022 e novamente no dia 28 de março de 
2022. 

http://www.ondasbrasil.org/
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7. A Comissão Eleitoral realizará a apuração e procederá a divulgação do resultado por 
meio de edital publicado na página do ONDAS na Internet e enviado a todos(as) os(as) 
associados(as) até 31 de março de 2022. 
 
8. A posse dos eleitos ocorrerá em 15 de abril de 2022, data de término dos mandatos 
atuais. 

 
 

Brasília, 24 de janeiro de 2022 

 
Marcos Helano Fernandes Montenegro 

Coordenador Geral 
 

 


