
Proposta para a nova Diretoria 
 
 

CARTA COMPROMISSO 
 
 
 

Pelo fortalecimento da gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Mosquito e Afluentes Mineiros do Rio Pardo.  

 
 
 

Caros conselheiros, 
 

Eu, Tamires Sousa, candidata à presidência, venho apresentar nossa proposta 
para a direção do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito e Afluentes 
Mineiros do Rio Pardo. Reiteramos nossa satisfação em estar à frente dessa 
entidade que, a cada dia, procura fazer a diferença ao meio ambiente. 

 
Nossas propostas, para esse novo mandato, são baseadas nos princípios do 
Comitê, de representação, união e fortalecimento dos nossos conselheiros e 
municípios participantes. A nova direção propõe os seguintes compromissos: 

 
 

1. Ações de Educação e Conservação Ambiental realizadas sob 
coordenação e/ou articulação do Comitê; 

 
2. Articulação de campanha de mobilização para cadastramento de 
usuários; 

 
3. Elaboração de deliberação para orientar a atuação do CBH na mediação 
e resolução de conflitos; 

 
4. Articulação junto aos parceiros (instituições públicas e de 
ensino/pesquisa) para complementação do diagnóstico da bacia, com 
levantamento e organização de dados e informações socioeconômicos e 
ambientais; 

 
5. Elaboração de Programa de Ações para incentivo à implementação do 
Plano de Recursos Hídricos e retomada de ações em relação à preservação de 
APPs e nascentes; 

 
6. Organização de expedições da nascente à foz do Rio Pardo; 

 
7. Articulação junto aos municípios e ouras instituições para o cadastro e 
revitalização das nascentes; 

 
8 - Produtor de água - Buscar parcerias da iniciativa privada e governamental 
para pagamento por serviços ambientais prestados por produtores rurais. 



Conclusão 
 

Todas essas 8 ações terão como foco a constante e permanente capacitação e 
formação dos conselheiros, técnicos e servidores municipais, em busca da 
melhoria da qualidade dos serviços de informação e ações prestadas nos 
municípios de abrangência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mosquito e 
Afluentes Mineiros do Rio Pardo  PA1. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Tamires Sousa  

Candidata à presidência 
 
 

 

Diretoria que fará diferente 
 

1. Presidente  
Tamires Batista de Sousa  
Represente Poder Público Municipal 

 
2. Vice-presidente 

Marcelo Rossi Vicente 
Representante da Sociedade Civil 
 

3. 1° Secretário 
Grazielly dos Santos Costa 
Representante Poder Estadual 
  

 
4. 2° Secretário 

Múcio de Oliveira Souza 
Representante Usuários  


