
 

 
Belo Horizonte, 18 de outubro de 2022. 

 
 
CIRCULAR 022/2022/GET 
ASSUNTO: PROCESSO ELEITORAL DE RENOVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 
 
Prezado Presidente, 
 
Cumprimentando-o, vimos informar-lhe que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM iniciou 
o processo eleitoral de renovação da composição dos 35 Comitês de Bacias Hidrográficas do 
Estado de Minas Gerais. Os comitês são formados por representantes da sociedade civil, do poder 
público e dos usuários de água das bacias de sua região. As inscrições vão até o dia 25 de 
novembro de 2022. 
 
Nos comitês, são tratados assuntos como cadastro de usos e usuários de recursos hídricos, 
monitoramento da qualidade da água, outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e destinação de recursos financeiros para execução de projetos 
ambientais nas bacias. 
 
Para que possamos ter representatividade para o desenvolvimento de ações que defendam os 
produtores rurais, é necessária a participação de indicados pelos Sindicatos de Produtores Rurais 
no processo de renovação dos comitês. 
 
Os interessados em participar do processo eleitoral deverão fazer inscrição no respectivo comitê 
conforme localização do Sindicato de Produtores Rurais, mediante preenchimento do formulário de 
inscrição, acompanhado dos documentos relacionados no regulamento do edital. 
 
As inscrições serão realizadas por e-mail específico de cada comitê, e todas as demais etapas e 
reuniões ocorrerão por meio de videoconferência. 
 
Terminado o período de inscrição, será realizada a habilitação das entidades, de acordo com as 
regras previstas nos editais. 
 
Todas as informações sobre as etapas do processo eleitoral, bem como os editais e o regulamento 
estão disponíveis no portal dos comitês: 
 
https://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/578-eleicoes-globais-2022- 
 
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelos números (31) 3074-3107; 3074-3014; 3074-
3051; 3074-3045 e 3074-3048 ou no e-mail: sustentabilidade@sistemafaemg.org.br 
 
Desejando êxito nos trabalhos a serem realizados, despedimo-nos. 
 

Atenciosamente, 
 

 
Antônio Pitangui de Salvo 

Presidente 
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