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S Saúde MS teve 3.205 ataques de escorpiões em 2022; Civitox ensina prevenção e o que fazer em caso de

Idams quer intensificar parceria com TCE-MS
O Idams é um instituto sem fins lucrativos que visa a promoção.

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson
Domingos, recebeu nesta terça-feira a visita do presidente do Instituto de Direito
Administrativo de Mato Grosso do Sul, João Paulo Lacerda da Silva.

Na pauta da reunião a manutenção do Termo de Parceria �rmado entre as
Instituições para promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, cientí�co,
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técnico e cultural, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de
interesse institucional comum, voltadas à capacitação e aperfeiçoamento
pro�ssional. 

João Paulo Lacerda ressaltou que “ o desejo é estreitar esse relacionamento para
que possamos realizar mais atividades em conjunto trazendo para o TCE-MS
grandes palestrantes para discutir temas relevantes da administração pública,
especialmente cursos e capacitações direcionadas aos jurisdicionados”.

Fundado em 29 de janeiro de 2018, o Idams é um instituto sem �ns lucrativos que
visa a promoção, estudo e desenvolvimento do direito administrativo, promovendo a
pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional.

“A principal ideia do Instituto é difundir o direito administrativo e com essas
parceria, especialmente com o TCE-MS, nós vamos levar aos jurisdicionados e
todas as prefeituras do Estado essas capacitações que muito engrandecem a
administração pública”, concluiu o presidente do Idams.
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