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TCE determina suspensão de contratações em Paço do Lumiar

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta quarta-feira (27) medida cautelar que determina à prefeita
de Paço do Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro, a Paula da Pindoba, se abster de continuar fazendo
contratações de pessoal para a administração pública municipal por meio da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

O voto favorável a essa decisão, seguido pela unanimidade do pleno do TCE, foi do conselheiro Edmar Cutrim,
que acatou denúncia do advogado Washington da Conceição Frazão Costa, sobre o uso desse expediente, pela
gestora municipal, mesmo após o TCE e o Tribunal de Justiça terem considerado regular o concurso público
realizado pela Prefeitura para admissão de servidores.

De acordo com a denúncia do advogado, não bastasse a ilegalidade dos atos para contratação de "servidores", a
Prefeitura de Paço do Lumiar cometeu ainda o erro ao contratar, sem licitação, a OSCIP para realização do
seletivo. O advogado alega também que há aprovados no concurso para as mesmas funções que vêm sendo
preenchidas pela Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

Em seu parecer, o conselheiro Edmar Curim destaca que a desembargadora Nelma Sarney, do Tribunal de
Justiça, negou pedido da prefeita que pretendia tornar sem efeito a decisão do Tribunal de Contas para que
cessassem as contratações para as mesmas funções previstas no concurso público.

A decisão determina ainda que a prefeita seja intimada a se pronunciar sobre essas contratações, bem como a
diretoria da OSCIP, e recomenda ainda que o Ministério Público de Paço do Lumiar seja comunicado da decisão
a fim de acompanhar e apurar as denúncias de irregularidades.
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TJMA determina afastamento do presidente da Câmara Municipal
de Codó
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), determinou o imediato afastamento do presidente da Câmara
Municipal de Codó, Expedito Marco Cavalcante. Na decisão monocrática publicada nesta quarta-feira (27), a
Desembargadora Cleonice Silva Freire, concedeu o pedido do ex-vereador Horácio Maciel, que documentou
uma enxurrada de irregularidades envolvendo a gestão do chefe do Poder Legislativo Codoense.

A decisão do TJMA, foi tomada após um recurso de Agravo de instrumento interposto por Horácio Barbosa
Maciel, contra a decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Codó, que indeferiu o pedido cautelar de
afastamento e manteve Expedito como presidente do poder legislativo codoense.

A Desembargadora entendeu que a permanência de Expedito no cargo de chefia do Poder Legislativo pode
prejudicar o andamento do processo, pois a sua presença diária no ambiente de trabalho é potencialmente
capaz de causar prejuízos à instrução processual, caracterizando risco de constrangimento das pessoas que
venham a ser ouvidas como testemunhas, assim como impedir o acesso aos documentos importantes à
elucidação do caso.

A decisão deverá ser cumprida de forma imediata, sob pena de R$ 10 mil por descumprimento.

Com a saída de Expedito Carneiro, quem assume o comando da Câmara Municipal de Codó é o vice-presidente
Leonel Filho.

Fonte: Blog do Marcos Silva.
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TCE suspende contratações em Paço do Lumiar

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta quarta-feira (27) medida cautelar que determina à prefeita
de Paço do Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro, a Paula da Pindoba, se abster de continuar fazendo
contratações de pessoal para a administração pública municipal por meio da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

O voto favorável a essa decisão, seguido pela unanimidade do pleno do TCE, foi do conselheiro Edmar Cutrim,
que acatou denúncia do advogado Washington da Conceição Frazão Costa, sobre o uso desse expediente, pela
gestora municipal, mesmo após o TCE e o Tribunal de Justiça terem considerado regular o concurso público
realizado pela Prefeitura para admissão de servidores.

De acordo com a denúncia do advogado, não bastasse a ilegalidade dos atos para contratação de “servidores”, a
Prefeitura de Paço do Lumiar cometeu ainda o erro ao contratar, sem licitação, a OSCIP para realização do
seletivo. O advogado alega também que há aprovados no concurso para as mesmas funções que vêm sendo
preenchidas pela Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

Em seu parecer, o conselheiro Edmar Curim destaca que a desembargadora Nelma Sarney, do Tribunal de
Justiça, negou pedido da prefeita que pretendia tornar sem efeito a decisão do Tribunal de Contas para que
cessassem as contratações para as mesmas funções previstas no concurso público.

A decisão determina ainda que a prefeita seja intimada a se pronunciar sobre essas contratações, bem como a
diretoria da OSCIP, e recomenda ainda que o Ministério Público de Paço do Lumiar seja comunicado da decisão
a fim de acompanhar e apurar as denúncias de irregularidades.
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TCE proíbe contratações em Paço do Lumiar

por Jorge Aragão

27 nov 2019

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta quarta-feira (27) medida cautelar que determina à prefeita
de Paço do Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro, a Paula da Pindoba, se abster de continuar fazendo
contratações de pessoal para a administração pública municipal por meio da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

O voto favorável a essa decisão, seguido pela unanimidade do pleno do TCE, foi do conselheiro Edmar Cutrim,
que acatou denúncia do advogado Washington da Conceição Frazão Costa, sobre o uso desse expediente, pela
gestora municipal, mesmo após o TCE e o Tribunal de Justiça terem considerado regular o concurso público
realizado pela Prefeitura para admissão de servidores.

De acordo com a denúncia do advogado, não bastasse a ilegalidade dos atos para contratação de “servidores”, a
Prefeitura de Paço do Lumiar cometeu ainda o erro ao contratar, sem licitação, a OSCIP para realização do
seletivo. O advogado alega também que há aprovados no concurso para as mesmas funções que vêm sendo
preenchidas pela Beneficiência Hospitalar Cesário Lange.

Em seu parecer, o conselheiro Edmar Curim destaca que a desembargadora Nelma Sarney, do Tribunal de
Justiça, negou pedido da prefeita que pretendia tornar sem efeito a decisão do Tribunal de Contas para que
cessassem as contratações para as mesmas funções previstas no concurso público.

A decisão determina ainda que a prefeita seja intimada a se pronunciar sobre essas contratações, bem como a
diretoria da OSCIP, e recomenda ainda que o Ministério Público de Paço do Lumiar seja comunicado da decisão
a fim de acompanhar e apurar as denúncias de irregularidades.
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Festa “Ex-Marista Nunca” será marcada por música, surpresas e
saudosismo

Evento acontece neste sábado, às 16h, no Marista Araçagi, com shows de Argumento, Pandha S.A., Fabrícia,
banda Daphne e Bicho-Terra

Depois de Maceió, Natal e João Pessoa, a megafesta oficial “Ex-Marista Nunca”, organizada pela Pororoca
Produções, com direção geral do Irmão Luís André Pereira, acontece em São Luís neste sábado, às 16h, no
Marista Araçagi. O evento, com ingressos limitados para ex-alunos, familiares e amigos, será uma grandiosa e
marcante confraternização de fim de ano e reunirá gerações que passaram pela instituição, incluindo
autoridades que, atualmente, ocupam importantes funções no governo, políticos, empresários e profissionais
das mais diferentes áreas.

Muitos ex-alunos desembarcam do exterior especialmente para reviver o seu passado estudantil e reencontrar
pessoas que fizeram parte de sua história nos tempos do colégio. Além das atrações musicais, como banda
Argumento, Pandha S.A., Fabrícia, banda Daphne, Bicho-Terra e os DJs Álvaro Carneiro, Arsênio Filho e
Ricardo Pacífico, o evento reserva um momento especial, o qual está sendo guardado a sete chaves.

Segundo o diretor geral do Colégio Marista Araçagi, Irmão Luís André Pereira, a festa que está mobilizando
pessoas em todo o Maranhão, de outras cidades do Brasil e do exterior, contará com a presença de 150
ex-professores.

“Nós estamos preparando uma festa das mais contagiantes. Nossa intenção é promover um reencontro de
amigos e entre gerações. A iniciativa é um grande sucesso em todas as cidades onde acontece e aqui em São
Luís não será diferente, pois as expectativas são as melhores possíveis”, disse.

Camiseta – Todos os presentes usarão uma camiseta personalizada e a festa contará com a presença do
governador Flávio Dino, que estudou no Marista entre os anos de 1974 e 1985. Ele recebeu o convite com
entusiasmo de uma comitiva Marista no Palácio dos Leões e, na oportunidade, gravou um vídeo em que aparece
vestido com a camisa e convidando para o evento. Em outro vídeo, o governador aparece ao lado de secretários
estaduais, que também fazem a mesma convocação. “Sem dúvida, será um momento não somente de reencontro,
mas, sobretudo, de fraternidade, solidariedade e para reafirmarmos bons valores e princípios em favor do
Brasil”, disse Flávio Dino.

Segundo Ricardo Fernandes, diretor da Pororoca Produções, além do governador Flávio Dino, várias outras
autoridades receberam o convite (camiseta) de forma especial, entre elas, o presidente da Academia
Maranhense de Letras, Benedito Buzar, o desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf e o presidente do
Conselho deliberativo do Grupo Mirante, Fernando Sarney.

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, também confirmou presença.
Conforme a direção da escola, um dos mais ilustres alunos Marista vivo no Maranhão é o ex-presidente da
República José Sarney. “Todos estão muito animados com o evento e revelaram seu entusiasmo em poder rever
amigos e ex-colegas de turmas”, disse Ricardo Fernandes.



O Colégio Marista está presente no Maranhão há 11 anos, mas contabiliza mais de 200 anos e sua marca é
conhecida em 80 países. No Brasil, a instituição formou milhares de pessoas em 110 cidades. No estado, é uma
das mais modernas escolas e está em processo de crescimento. Entre outras coisas, é a única que firmou
parceria com a Universidade de Cambridge e implantará, ainda este ano, o método bilíngue.
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URGENTE! TJMA determina afastamento do presidente da Câmara
Municipal de Codó

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), determinou o imediato afastamento do presidente da Câmara
Municipal de Codó, Expedito Marco Cavalcante. Na decisão monocrática publicada nesta quarta-feira (27), a
Desembargadora Cleonice Silva Freire, concedeu o pedido do ex-vereador Horácio Maciel, que documentou
uma enxurrada de irregularidades envolvendo a gestão do chefe do Poder Legislativo Codoense.

A decisão do TJMA, foi tomada após um recurso de Agravo de instrumento interposto por Horácio Barbosa
Maciel, contra a decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Codó, que indeferiu o pedido cautelar de
afastamento e manteve Expedito como presidente do poder legislativo codoense.

A Desembargadora entendeu que a permanência de Expedito no cargo de chefia do Poder Legislativo pode
prejudicar o andamento do processo, pois a sua presença diária no ambiente de trabalho é potencialmente
capaz de causar prejuízos à instrução processual, caracterizando risco de constrangimento das pessoas que
venham a ser ouvidas como testemunhas, assim como impedir o acesso aos documentos importantes à
elucidação do caso.

A decisão deverá ser cumprida de forma imediata, sob pena de R$ 10 mil por descumprimento.

Com a saída de Expedito Carneiro, quem assume o comando da Câmara Municipal de Codó é o vice-presidente
Leonel Filho.
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Cartórios de Barra do Corda passam a usar o selo eletrônico em
documentos

Barra do Corda conta de agora em diante com selo de fiscalização eletrônico em todos os documentos
expedidos nos dois cartórios da cidade. Segundo o Tribunal de Justiça, em breve  e forma gradativa, todos os
cartórios do Estado passarão a adotar essa nova tecnologia em substituição aos selos físicos ora utilizados nos
atos praticados.

O Selo de Fiscalização Eletrônico foi regulamentado pela RESOL-GP – 482019 e terá como plataforma o Sistema
de Arquitetura Unificada para Informações Notariais e Registrais (SAUIN), que permitirá ao TJMA a efetiva
fiscalização eletrônica dos serviços extrajudiciais prestados pelos delegatários e por suas centrais de
informações e certidões.

Os Servidores do TJ Acayene Lopes, Germano Ribeiro e Iza Batista estiveram em Barra do Corda nas duas
últimas semanas implantando o novo sistema. Dona Iolanda Nepomuceno e Fábio Salomão comemoraram com a
chegada do novo selo.

O cidadão poderá consultar a autenticidade do seu ato via QR CODE ou pelo link: selo.tjma.jus.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DESEMBARGADOR
28/11/2019 - BLOG PAULO ROBERTO 
NEUTRA
Festa ?Ex-Marista Nunca? será marcada por música, surpresas e saudosismo 

Pag.: 8

Festa “Ex-Marista Nunca” será marcada por música, surpresas e
saudosismo

Publicado em novembro 28, 2019 por Paulo Roberto

Depois de Maceió, Natal e João Pessoa, a megafesta oficial “Ex-Marista Nunca”, organizada pela Pororoca
Produções, com direção geral do Irmão Luís André Pereira, acontece em São Luís neste sábado, às 16h, no
Marista Araçagi. O evento, com ingressos limitados para ex-alunos, familiares e amigos, será uma grandiosa e
marcante confraternização de fim de ano e reunirá gerações que passaram pela instituição, incluindo
autoridades que, atualmente, ocupam importantes funções no governo, políticos, empresários e profissionais
das mais diferentes áreas.

Muitos ex-alunos desembarcam do exterior especialmente para reviver o seu passado estudantil e reencontrar
pessoas que fizeram parte de sua história nos tempos do colégio. Além das atrações musicais, como banda
Argumento, Pandha S.A., Fabrícia, banda Daphne, Bicho-Terra e os DJs Álvaro Carneiro, Arsênio Filho e
Ricardo Pacífico, o evento reserva um momento especial, o qual está sendo guardado a sete chaves.

Segundo o diretor geral do Colégio Marista Araçagi, Irmão Luís André Pereira, a festa que está mobilizando
pessoas em todo o Maranhão, de outras cidades do Brasil e do exterior, contará com a presença de 150
ex-professores.

“Nós estamos preparando uma festa das mais contagiantes. Nossa intenção é promover um reencontro de
amigos e entre gerações. A iniciativa é um grande sucesso em todas as cidades onde acontece e aqui em São
Luís não será diferente, pois as expectativas são as melhores possíveis”, disse.

Todos os presentes usarão uma camiseta personalizada e a festa contará com a presença do governador Flávio
Dino, que estudou no Marista entre os anos de 1974 e 1985. Ele recebeu o convite com entusiasmo de uma
comitiva Marista no Palácio dos Leões e, na oportunidade, gravou um vídeo em que aparece vestido com a
camisa e convidando para o evento. Em outro vídeo, o governador aparece ao lado de secretários estaduais, que
também fazem a mesma convocação. “Sem dúvida, será um momento não somente de reencontro, mas,
sobretudo, de fraternidade, solidariedade e para reafirmarmos bons valores e princípios em favor do Brasil”,
disse Flávio Dino.

Segundo Ricardo Fernandes, diretor da Pororoca Produções, além do governador Flávio Dino, várias outras
autoridades receberam o convite (camiseta) de forma especial, entre elas, o presidente da Academia
Maranhense de Letras, Benedito Buzar, o desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf e o presidente do
Conselho deliberativo do Grupo Mirante, Fernando Sarney.

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, também confirmou presença.
Conforme a direção da escola, um dos mais ilustres alunos Marista vivo no Maranhão é o ex-presidente da
República José Sarney. “Todos estão muito animados com o evento e revelaram seu entusiasmo em poder rever
amigos e ex-colegas de turmas”, disse Ricardo Fernandes.



O Colégio Marista está presente no Maranhão há 11 anos, mas contabiliza mais de 200 anos e sua marca é
conhecida em 80 países. No Brasil, a instituição formou milhares de pessoas em 110 cidades. No estado, é uma
das mais modernas escolas e está em processo de crescimento. Entre outras coisas, é a única que firmou
parceria com a Universidade de Cambridge e implantará, ainda este ano, o método bilíngue.
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Judiciário promove mostra com produção artística de servidores e
juízes, nesta sexta (29)

Mais de 30 exposições e apresentações artísticas serão apresentadas nesta sexta-feira (29), durante a 12ª
Mostra de Cultura e Arte do Judiciário (ESMAM Cultural), na Concha Acústica Reynaldo Faray, na Lagoa da
Jansen, a partir das 18 horas. O evento é organizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão.

A exposição artística “Galeria Prata da Casa” e a “Mostra de Talentos” abrigarão 10 trabalhos de fotografia, 12
participantes da área musical, oito composições poéticas e uma produção de artes plásticas, entre outras
manifestações culturais.

Nessa edição, o projeto traz como convidados os cantores Paulinho Pedra Azul, Djalma Chaves e o cineasta
maranhense, Arturo Saboia, que apresentará o curta-metragem “Acalanto”. Haverá ainda feira de artesanato e
produtos típicos.

O evento é aberto ao público e o ingresso um quilo de alimento não-perecível, que será doado aos projetos
sociais mantidos pelo Tribunal de Justiça. 

Os selecionados na categoria “música” serão acompanhados pelo músico Luís Júnior Maranhão, responsável
pelos ensaios e interação entre os inscritos. Os selecionados também participam da etapa de montagem da
exposição, ajudar a definir o espaço e a disposição dos trabalhos.

Nesse ano, o projeto tem o apoio cultural do Governo do Estado, Prefeitura de São Luís, Potiguar, Equatorial e
Empreendimento Varandas.

Contatos:

Irma Helenn (Ascom TJMA): (98) 98166.1115

Alberto Trabulsi: (98) 98829.8373

Fonte: Comunicação Social do TJMA
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TCE suspende contratações em Paço do Lumiar

 

PAÇO DO LUMIAR/MA – O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou nesta quarta-feira (27) medida cautelar
que determina à prefeita de Paço do Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro, a Paula da Pindoba, se abster de
continuar fazendo contratações de pessoal para a administração pública municipal por meio da Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Beneficência Hospitalar Cesário Lange.

O voto favorável a essa decisão, seguido pela unanimidade do pleno do TCE, foi do conselheiro Edmar Cutrim,
que acatou denúncia do advogado Washington da Conceição Frazão Costa, sobre o uso desse expediente, pela
gestora municipal, mesmo após o TCE e o Tribunal de Justiça terem considerado regular o concurso público
realizado pela Prefeitura para admissão de servidores.

De acordo com a denúncia do advogado, não bastasse a ilegalidade dos atos para contratação de “servidores”, a
Prefeitura de Paço do Lumiar cometeu ainda o erro ao contratar, sem licitação, a OSCIP para realização do
seletivo. O advogado alega também que há aprovados no concurso para as mesmas funções que vêm sendo
preenchidas pela Beneficência Hospitalar Cesário Lange.

Em seu parecer, o conselheiro Edmar Curim destaca que a desembargadora Nelma Sarney, do Tribunal de
Justiça, negou pedido da prefeita que pretendia tornar sem efeito a decisão do Tribunal de Contas para que
cessassem as contratações para as mesmas funções previstas no concurso público.

A decisão determina ainda que a prefeita seja intimada a se pronunciar sobre essas contratações, bem como a
diretoria da OSCIP, e recomenda ainda que o Ministério Público de Paço do Lumiar seja comunicado da decisão
a fim de acompanhar e apurar as denúncias de irregularidades.
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Fórum de Justiça do MA terá palestra de ministros do STJ

Antônio Saldanha e Jorge Mussi falarão sobre regularização processual da população carcerária

28/11/2019

Fórum de Justiça do MA terá palestra de ministros do STJ

Brasília - Os ministros Antônio Saldanha Palheiro e Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
participam, hoje, em São Luís, do II Fórum do Sistema de Justiça Criminal do Maranhão, que será aberto no
Fórum do Calhau, às 9h.

O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Unidade de Monitoramento,
Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário (UMF/TJMA), em parceria com a
Escola Superior da Magistratura (ESMAM), com o objetivo de discutir sobre a regularização processual da
população carcerária do Maranhão.

Cerca de 200 profissionais que atuam no TJ (magistrados e servidores), além de advogados, membros do
Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias de Estado da Administração Penitenciária, Saúde e
Segurança Pública estão inscritos no fórum.

Atividades

As atividades, com duração de 20 horas, serão realizadas hoje e amanhã em dois locais: Auditório Madalena
Serejo, no Fórum de São Luís (abertura e primeiro dia) e na AMMA/ESMAM - Rua Búzios - Calhau (oficinas de
trabalho, segundo dia do evento).

O desembargador Froz Sobrinho, presidente da UMF-TJMA, explica que o fórum é um espaço de discussão
bianual de caráter intersetorial, interinstitucional, interdisciplinar, transversal e multiprofissional relacionadas
com as políticas de segurança pública e de justiça criminal.

“A ideia é aproximar os profissionais das diversas carreiras jurídicas vinculadas à sua área de debates na
perspectiva de compreenderem sistemicamente os limites das responsabilidades, competências e atribuições, a
missão e o papel de cada um dos seus integrantes”, conclui.

A conferência inaugural será proferida pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro. Já o ministro Jorge Mussi
também terá participação no primeiro dia do evento, na conferência que terá início às 17h.
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Funcionamento do sistema de justiça criminal é discutido no
Maranhão

O ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abriu, nesta quinta-feira (28), o II
Fórum do Sistema de Justiça Criminal do Maranhão, realizado no Fórum do Calhau. O evento, com duração de
dois dias, é promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Escola Superior da Magistratura
(ESMAM), para discutir sobre o aperfeiçoamento das ações integradas dos órgãos de justiça criminal, execução
penal e segurança pública no Estado.

Na conferência de abertura, o ministro dirigiu-se a uma plateia repleta de magistrados e servidores do Tribunal
de Justiça, além de advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, secretarias de Estado da
Administração Penitenciária, Saúde e Segurança.
O magistrado elencou a aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores sobre o instituto da delação
premiada, um dos temas da conferência, e destacou a importância do fórum para o fortalecimento da rede de
segurança pública e justiça criminal.

"São cerca de 700 mil presos no país, dos quais 40% ainda aguardam julgamento. Após jugados e cumpridas as
penas, há a preocupação com a ressocialização e o índice de reincidência. As instituições envolvidas nesse
contexto precisam funcionar de maneira harmônica. O diálogo concentrado é que vai fazer a eficiência, evitando
a morosidade e a desorganização no tratamento das questões criminais, penais e de segurança pública",
enfatizou.

O desembargador Froz Sobrinho, presidente da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária
(UMF-TJMA) e diretor da ESMAM, coordenou o debate e disse que o fórum será um espaço de debates para a
concretização de enunciados importantes para o avanço das ações já desenvolvidas por cada órgão integrante
do sistema.

Para Waldirene Dalfemback, coordenadora do Programa Justiça Presente - parceria do Conselho Nacional de
Justiça com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é fundamental que as ações sejam
coordenadas por todos os poderes que integram o sistema penal.

"Quanto mais estiverem atuando de forma coordenada, preocupados com a prestação de serviço à sociedade e
focados na redução da criminalidade, melhores serão os resultados. O Maranhão se destaca na organização da
Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária, porque presta um serviço contínuo de recepção de
demandas da comunidade, faz os encaminhamentos para a rede de serviços públicos e sociedade civil,
articulando esses esforços", avaliou.

Também participaram como palestrantes, no primeiro dia do evento, o juiz Marcelo Semer (TJSP), que falou
sobre o tema "Justiça Criminal, Drogas e Saúde Mental". "Políticas penais com populações vulneráveis: crianças
e adolescentes, mulheres, idosos, indígenas, estrangeiros e LGBT's" foram discutidas por Waldirene Dalfemback.
Eugênio Pacelli apresentou o painel sobre "Prisão Provisória, Audiência de Custódia e Monitoração Eletrônica".
A tarde foi encerrada com palestra do ministro do STJ, Jorge Mussi.



OFICINAS DE TRABALHO

As atividades, com duração de 20 horas, serão concluídas nesta sexta-feira (29), na Associação dos Magistrados
e na sede da ESMAM, onde acontecerão nove oficinas de trabalho organizadas em consonância com os eixos
temáticos do fórum.

O evento conta com o apoio das Escolas do Ministério Público, Defensoria Pública e Gestão Penitenciária que
desenvolverão temas pertinentes à sua função social, enquanto integrantes do trabalho em rede colaborativa
para o melhoramento da execução penal do Estado do Maranhão.
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Justiça determina afastamento do presidente da Câmara Municipal
de Codó

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), determinou o imediato afastamento do presidente da Câmara
Municipal de Codó, Expedito Marco Cavalcante. Na decisão monocrática publicada nesta quarta-feira (27), a
Desembargadora Cleonice Silva Freire, concedeu o pedido do ex-vereador Horácio Maciel, que documentou
uma enxurrada de irregularidades envolvendo a gestão do chefe do Poder Legislativo Codoense.

A decisão do TJMA, foi tomada após um recurso de Agravo de instrumento interposto por Horácio Barbosa
Maciel, contra a decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Codó, que indeferiu o pedido cautelar de
afastamento e manteve Expedito como presidente do poder legislativo codoense.

A Desembargadora entendeu que a permanência de Expedito no cargo de chefia do Poder Legislativo pode
prejudicar o andamento do processo, pois a sua presença diária no ambiente de trabalho é potencialmente
capaz de causar prejuízos à instrução processual, caracterizando risco de constrangimento das pessoas que
venham a ser ouvidas como testemunhas, assim como impedir o acesso aos documentos importantes à
elucidação do caso.

A decisão deverá ser cumprida de forma imediata, sob pena de R$ 10 mil por descumprimento.

Com a saída de Expedito Carneiro, quem assume o comando da Câmara Municipal de Codó é o vice-presidente
Leonel Filho.

Por Marco Silva


