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Paz em Casa

De 16 a 20 de agosto, será realizada a 18º Semana Nacional do Programa “Justiça pela Paz em Casa”, com o
objetivo de aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher.

No período, o Poder Judiciário do Maranhão concentrará esforços para julgar e agilizar processos que envolvam
casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, com vistas a ampliar a efetividade da “Lei Maria da
Penha”.

Em todo o Maranhão estão agendados audiências e julgamentos de processos nas varas especializadas e
competentes em Violência Doméstica contra a Mulher.

Em São Luís, especificamente na 1ª Vara, acontecem as audiências presenciais no Fórum Desembargador
Sarney Costa.
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Em vista ao Tribunal de Contas, Braide anuncia adesão ao
programa de combate à corrupção

Presidente do TCE recebe prefeito de São Luís 
Em vista a Tribunal de Contas do Estado (TCE), na manhã desta sexta-feira (13), o prefeito de São Luís,
Eduardo Braide (Podemos), confirmou sua participação no webinário “O Plano Plurianual como instrumento de
desenvolvimento local”, que será realizado no próximo dia 19. O evento tem como objetivo orientar
administradores municipais sobre a elaboração e implementação do Plano Plurianual (PPA).

No encontro com o presidente do TCE, conselheiro Washington Oliveira, além da participação no webinário,
Braide confirmou a adesão da Prefeitura da capital ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC),
que integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), sob coordenação
e execução das Redes de Controle da Gestão Pública Estaduais, patrocinada pela Controladoria-Geral da União
(CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Sobre gestão ambiental, outro tema de relevância na agenda do controle externo do TCE maranhense, o
prefeito falou sobre os avanços promovidos nesse início de gestão, convidando o Tribunal para uma visita ao
Centro Ambiental da Ribeira. Inaugurado em dezembro do ano passado, o antigo lixão foi transformado em uma
área de descarte adequado de resíduos sólidos, e incentivo à sustentabilidade.

“Vamos atuar com muita força na questão ambiental, e essa visita será de grande valia para o Tribunal, por se
tratar de um exemplo de boas práticas do qual podemos retirar várias lições”, observou o presidente do TCE.

Eduardo Braide é também um dos signatários do Termo de Cooperação Técnica que será assinado no próximo
dia 24 visando à implementação de programas e ações interinstitucionais para a educação e fiscalização da
Política Nacional de Resíduos Sólidos nos entes fiscalizados pelo TCE. A intenção é também assegurar os
princípios da Lei nº 12.3054/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Incluindo Tribunal de Contas do Estado e Prefeitura de São Luís, um total de 20 instituições assinam o
documento, entre elas Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa – Alema, OAB – Maranhão, Federação das
Indústrias – FIEMA, Sebrae-MA, Federação do Comércio – Fecomércio, União de Vereadores e Câmaras do
Maranhão – UVCM e Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Washington e Braide com o secretário-geral, Bruno Almeida; e o assessor de relações interinstitucionais, João
Torres (E)
Com a intermediação do conselheiro-substituto Antonio Blecaute, diretor da Escola Superior de Controle
Externo do TCE (Escex), foi firmado ainda compromisso de assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre
Escex e a Escola de Governo e Gestão Municipal (EGGEM), voltado para a promoção de capacitações sobre os
procedimentos previstos na Lei nº 14.133/21, a Nova Lei de Licitações.

“A partir da prefeitura da capital, essa iniciativa deverá se estender a todos os municípios do estado, visando a
plena eficácia desse documento legal”, informou o diretor da Escex.



“A prefeitura da capital do Estado deve servir como referência para todos os municípios do Estado,
especialmente no que se refere a boas práticas administrativas”. Nesse sentido, os laços interinstitucionais
entre TCE e Prefeitura de São Luís deverão se intensificar, privilegiando a troca de informações e experiências
capazes de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública em todo o Maranhão”, afirmou ao final da visita
o presidente do TCE.
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ALDEIA DO MUNDO >>> Com apresentação e produção do
historiador Magno Córdova, o objetivo do programa (...)

 

ALDEIA DO MUNDO >>> Com apresentação e produção do historiador Magno Córdova, o objetivo do
programa é ampliar a escuta e informação musical de seus ouvintes. Às segundas, quartas e sextas, às 18h, na
web rádio Justiça do Maranhão
(clique no link e verifique o ícone de sintonia ao final da página). Saiba mais


