
 

Deliberação ad referendum CBH-TJ – 07/2021 de 19 de julho de 2021  

“Aprova prorrogação para inscrição para o Curso de  
Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Gerenciamento  

de Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental em Bacias Hidrográficas”. 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Jacaré,  

Considerando a Lei Estadual 7.663, de 30-12-1991, que institui a Política e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e estabelece, em seu artigo 26, 
que compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas aprovar a aplicação de recursos financeiros em 
serviços e obras de interesse para o gerenciamento dos recursos hídricos;  

Considerando a Deliberação CBH - TJ 03/2021, de 30-04-2021, que aprova o Aprova o edital com 
os critérios para a seleção de alunos para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização) em Gerenciamento de Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental em Bacias 
Hidrográficas e definiu em seu artigo 3º o prazo de 30 de junho para inscrições, garantindo as 34 
vagas para o segmento municipal, sendo uma para cada município da bacia; 8 para o segmento 
Estado e 8 para o segmento sociedade civil; 

Considerando o baixo número de inscritos; 

Considerando a extrema importância da capacitação de um técnico de cada prefeitura; 

 

Delibera: 

Artigo 1º. Prorroga o prazo para inscrições citados nos artigos 3º e 4º da Deliberação CBH - TJ 
03/2021 para 30 de julho de 2021; 

Artigo 2º. Prorroga o período de inscrição para eventuais vagas remanescentes citado no artigo 
6º da Deliberação CBH - TJ 03/2021 para 03 de agosto até 31 de agosto; 

Artigo 3º.  Esta Deliberação entra em vigor na data de publicação no Diário Oficial do Estado. 
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