Notícias de interesse do Ibraop
- 4 a 11 de setembro SITE DO IBRAOP ___________________
Ibraop | Laboratório móvel do TCE-PI vai aprimorar fiscalização de obras públicas
O Laboratório Móvel de Análise de Materiais, adquirido pela Corte de Contas, irá aprimorar a
fiscalização de obras e serviços de engenharia | http://bit.ly/2xWjACy
Ibraop | TCE-MT lança aplicativo para celular do software Geo-Obras Cidadão
O software permite acessar serviços como a Ouvidoria da instituição de controle externo e,
também, o próprio Geo-Obras, possibilitando localizar obras públicas georreferenciadas, ou seja,
próximas ao usuário | http://bit.ly/2vR6yFQ
SITES DE NOTÍCIAS __________________
Bom Dia RN | Começam as obras da pista do Aeroporto da Grande Natal
As obras devem durar até o dia 10 de outubro. Os voos noturnos foram remanejados, portanto,
pousos e decolagens passam a ocorrer apenas durante o dia. O aeroporto foi inaugurado em 2014,
para a Copa do Mundo | https://glo.bo/2y0H9ek
Bom Dia RS | Sem recursos, obras da BR-116 estão sem prazo
A rodovia, considerada uma das mais perigosas do Estado, está em obra há mais de 5 anos. Não
existe previsão para a entrega da duplicação das pistas | https://glo.bo/2wTeqdV
G1 SC | Obras do Parque das Itoupavas está com obras atrasadas
Muito esperado pela comunidade, o parque está localizado em uma área muito carente de espaço
de lazer em Blumenau. O prazo inicial de entrega era agosto de 2016. Foram necessários aditivos,
que totalizam 1,2 milhão de reais, além dos 3 milhões licitados | https://glo.bo/2eRTNE1
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Bom Dia PR | Obras de duplicação complicam o trânsito em Paranavaí
A concessionária responsável pela obra de duplicação da BR-376 está fazendo mudanças no trevo
de Paranavaí, mas motoristas se arriscam fazendo manobras proibidas. PRF diz que irá tomar
providências | https://glo.bo/2xsn0AP
Paraná TV | Escolas que tiveram dinheiro de obras desviado estão com obras inacabadas
Operação Quadro Negro investiga desvio de 17 milhões de reais das obras de reforma e construção
de escolas públicas no Estado. O dinheiro deveria beneficiar 6 mil alunos | https://glo.bo/2feT0hj
Alagoas TV | Obras de expansão do VLT são finalizadas em Maceió
O VLT já está fazendo testes nos trilhos recém-reformados. As obras de expansão dos trilhos estão
dentro do prazo e devem ser entregues em outubro deste ano | https://glo.bo/2jizuou
G1 | Senado aprova empréstimo de US$ 60 milhões para obras viárias em Taubaté
A verba do CAF deverá ser utilizada para obras, especialmente na malha viária. A solução de
gargalos no trânsito, como os congestionamentos na ponte sobre a Dutra no Independência, são
promessas de campanha do prefeito Ortiz Junior (PSDB) | https://glo.bo/2wTaRUY
O Globo | Em meio à crise, Pezão pede a TCE para retomar obra da Linha 4
O pedido abriu uma divergência dentro do órgão. O corpo técnico do TCE-RJ defende que sejam
liberados recursos dos cofres estaduais para a conclusão da obra. Já um parecer do Ministério
Público de Contas sustentou que a manutenção do bloqueio de créditos | https://glo.bo/2x8m3O5
ANTC | Nota de Desagravo
A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil
publicou nota de desagravo ao auditor titular da Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e
Serviços de Engenharia do TCE-RJ, Rafael do Amaral Guedes | http://bit.ly/2vJ4Kmp
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Bahia Notícias | TCU refaz cálculos e encontra desvios até 70% maiores em obras Petrobras
A análise de provas da Operação Lava Jato tem feito o Tribunal de Contas da União (TCU) rever a
apuração de prejuízos em obras da Petrobras | http://bit.ly/2w3QmQQ
TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________
Não houve movimentação dos PLS nº 222, de 2015, e nº 56, de 2012.
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________
Não houve movimentação do PL nº 6814, de 2017.
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