
    

 

 

                           Ao   CBH. COMITÊ DE BACIA HIDROGRAFÍCA DO PARANAÍBA – DF 

Foi apresentado nas duas últimas reuniões do Comitê Paranaíba – DF, na reunião ordinário no 

dia 11/10/19 e na reunião extraordinário no dia 16/10/19, a proposta de cobrança de água para 

a Bacia Hidrográfica do Paranaíba- DF como resultado dos estudos elaborados pelo GT de 

cobrança do CBH Paranaíba-DF. 

A partir das discussões ocorridas nas duas últimas reuniões, julgamos necessário contribuir com 

informações que melhor podem sustentar nossa posição de Isenção de taxa de cobrança para o 

sistema de produção de alimentos agroecológicos e orgânicos pela agricultura familiar. 

 

Considerando os serviços ambientais exercido pelo sistema de produção agroecológico e 

orgânicos no sentido de assegurar a quantidade e qualidade de água de um território, quer seja 

por manter a cobertura vegetal quer seja por ser um sistema que mantem a qualidade do solo 

e da água.  

 Considerando que neste sentido reconhecemos o serviços ambientais prestados por esses 

sistemas, recomendamos a isenção da cobrança de água como incentivadora para ampliação 

destes sistema que contribui para a segurança hídrica de Brasília. 

Considerando a isenção da taxa de cobrança para o público alvo mencionado acima pode induzir 

outros setores da agricultura a se adaptarem ao um modelo sustentável assegurando água para 

a atual e as próxima gerações, favorecendo o comprimento das metas   do ODS 6. 

FONASC.CBH destaca a necessidade de Integração entre meio ambiente e recursos hídricos, 

fortalecimento dos comitês populares, implementação do lixo zero em todas as Bacias 

Hidrográficas, apoio a agroecologia, e proteção aos territórios tradicionais.   

Obs: CONFORME O PEDIDO DA BIOLÓGA CRISTIANDREA CICILIATO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, 

PEDIMOS QUE O COMITÊ SE POSICIONE E CONTRIBUEM COM O PROJETE DE EXTENSÃO DA UnB 

JUNTO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMBATE AO COVID 19. 
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 Segue em anexo documentos que comprovam: 

https://reporterbrasil.org.br/2020/05/mistura-de-agrotoxicos-na-agua-continua-sem-controle-

fiocruz-propoe-regras-mais-rigidas/ 

..\Desktop\abelhas2020-4.pdf 

 Filme: https://youtu.be/N0Xf0uOal-U 
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