São Paulo, 01 de dezembro de 2021
Ofício nº 11/2021 ABAS.
A Sua Excelência o Senhor
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República Federativa do Brasil

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Ao cumprimentar Vossa Excelência, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – ABAS, entidade com 43 anos, que congrega
mais de 6.400 associados e afiliados, entre eles, profissionais,
entidades e empresas que atuam no estudo, preservação e utilização
racional das águas subterrâneas, importante recurso natural
estratégico para o desenvolvimento econômico nacional, vem à
presença de Vossa Excelência manifestar opinião a respeito da
próxima renovação da diretoria da ANA – Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico, a ser implementada a partir de 17 de janeiro
próximo, incluindo o cargo de Diretor Presidente.
A ANA tem desempenhado papel fundamental no apoio aos
Estados e Distrito Federal, com a execução de programas que
fortalecem a gestão da água nestes entes, como: Progestão,
Qualiágua, Procomitês e Programa Produtor de Água, além de
desenvolver com grande competência a implementação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGERH). Com a
Promulgação do Novo Marco Regulatório do Saneamento, passou a
desempenhar papel estratégico no desenvolvimento da agenda
regulatória do saneamento básico em nosso país.

Uma das grandes virtudes na estrutura da ANA é a
competência técnica em seu quadro de pessoal, inclusive no quadro
diretivo. O entendimento do setor de águas subterrâneas, que gera
mais de 1.000.000 de empregos, é que tal renovação da Diretoria
devepriorizar a manutenção de um perfil que garanta a continuidade
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das ações da ANA, com a mesma competência técnica observada ao
longo de sua história.
Pelas razoes acima expostas, entendemos que a indicação
para recomposição da Diretoria da ANA em 2022, deve priorizar o
perfil técnico dos indicados, relacionado às áreas de Gestão de
Recursos Hídricos, Águas Subterrâneas, Segurança de Barragens e
Saneamento Básico, de modo
a assegurar condições para a
continuidade da excelência da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico no desempenho de suas missões institucionais.
Renovamos

os

nossos

votos

da

mais

elevada

estima

apreço.
Respeitosamente,

ABAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Geol. José Paulo G. M. Netto
Presidente
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