MOÇÃO Nº 20, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
Manifesta estranheza, insatisfação e protesto quanto
à forma de indicação à Presidência da Agência
Nacional de Águas, gestão 2018-2021.
O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA – CBH PARANAÍBA,
no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 16 de julho de
2002, reunido em Caldas Novas, Estado de Goiás, no dia 14 de dezembro de 2017.
Considerando o histórico do processo de indicação para as Diretorias da Agência Nacional de
Águas – ANA, do qual os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
sempre participaram;
Considerando que a forma democrática do processo de nomeação das Diretorias da ANA
produziu dirigentes reconhecidamente de qualificação técnica e articulação política necessárias à
interlocução com os componentes e participantes do setor de Recursos Hídricos e das demais
políticas públicas relacionadas, como meio ambiente, uso e ocupação do solo, setores usuários e
sociedade;
Considerando o momento de crise hídrica que enfrentamos em praticamente todo o Brasil, com
claro comprometimento das vazões dos mananciais, impactos e prejuízos ao desenvolvimento
econômico e social, e a necessidade de estrutura e dirigentes com conhecimento e capacidade
para enfrentar esses desafios, capitaneando as decisões e articulações do Sistema Nacional de
Gerenciamento, que é composto também pelos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
RESOLVE:
Aprovar Moção manifestando estranheza, insatisfação e protesto quanto à forma de indicação à
Presidência da Agência Nacional de Águas, gestão 2018-2021, sem ouvir o Conselho Nacional
de Recursos Hídricos e os demais componentes do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, resultando na nomeação de dirigente sem comprovada qualificação e
conhecimento técnico exigidos pelo Setor, prejudicando assim o resultado das decisões e a
articulação e interlocução com a área de recursos hídricos e outras políticas públicas
relacionadas.
Caldas Novas - GO, 14 de dezembro de 2017.
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