
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 24 de novembro a 10 de dezembro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Grupo de RSU do Ibraop realiza a última reunião do ano, em Vitória (ES) 
Os auditores responsáveis pela elaboração dos procedimentos de ‘Limpeza Urbana e Des-
tinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos’, se reuniram em Vitória (ES) nos dias 5, 6 e 7 
de dezembro | http://bit.ly/2L6nVLy 

IBRAOP | Ibraop participa de reunião sobre as perspectivas do SINAPI para os próxi-
mos 5 anos 
As perspectivas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) para os próximos 5 anos foram apresentadas em reunião realizada no dia 3 de 
dezembro | http://bit.ly/2PvvgEL 

IBRAOP | Opinião do Ibraop sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos 
O Ibraop se posiciona contrário à aprovação do PL 1292/1995, e sugere que seja reestu-
dado o texto, de modo a identificar e corrigir artigos com risco potencial de prejuízo ao 
interesse público e à estabilidade jurídica | http://bit.ly/2QbDAPh 

IBRAOP | Diretora do Ibraop palestra sobre fraudes em contratos de obras públicas 
em evento internacional 
A diretora administrativa do Ibraop e auditora do TCDF, Adriana Cuoco Portugal, foi uma 
das palestrantes do 6o Encontro Anual do Grupo de Pesquisa em Economia e Política da 
Universidade de Brasília | http://bit.ly/2E9GQEk 

IBRAOP | Resultados da Comissão para o Aperfeiçoamento da Gestão Governamental 
são apresentados no VI ENTC 
O painel teve a participação do ministro Bruno Dantas, do Tribunal Contas da União 
(TCU), e da presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), con-
selheira Marianna Montebello Willeman, ambos integram a comissão | http://bit.ly/
2E4I3wN 

IBRAOP | Lançado livro digital “I Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo: 
Aprender, Compartilhar e Multiplicar” 
O livro contém das 69 boas práticas identificadas em 23 Tribunais de Contas brasileiros, 
além do Tribunal Administrativo de Moçambique e quatro entidades parceiras e foi ofici-
almente lançado durante a realização do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas | 
http://bit.ly/2ShICGs 

IBRAOP | Atricon aprova resoluções diretrizes: duas normatiza mobilidade urbana e 
destinação de resíduos sólidos 
As minutas de Resoluções Diretrizes propostas pela Atricon – com o objetivo de aperfei-
çoar e a padronizar do sistema de controle externo – foram aprovadas durante reunião 
realizada em paralelo ao VI ENTC | http://bit.ly/2rdW9DC 
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IBRAOP | Ibraop participa do IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Flori-
anópolis 
O presidente, a vice-presidente e o presidente eleito do Ibraop, respectivamente Pedro 
Jorge Rocha de Oliveira, Narda Consuelo e Anderson Rolim, participaram do VI Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil | http://bit.ly/2AyTitf 

IBRAOP | Opinião do Ibraop sobre a queda do viaduto da Marginal, em São Paulo 
Desde o início de sua existência, em 2000, o Ibraop tem manifestado aos agentes públi-
cos, em seus eventos e em reuniões de trabalho, o desmantelamento dos quadros técni-
cos de engenharia. Isso vem acontecendo nos diversos órgãos responsáveis por obras pú-
blicas e traz consequências danosas à infraestrutura do país | http://bit.ly/2TC2IN7 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

MEIO DIA PARANÁ | Entidade cobra obras de acessibilidade em áreas públicas 
Foram constatados problemas em praças púbicas  http://bit.ly/2SFyt6W 

BOM DIA ES | Roger Santana fica em 1º lugar com reportagem exibida no Bom Dia ES 
Reportagem falava sobre seguro de obras públicas  http://bit.ly/2PvgIoS 

G1 ES | Repórter da TV Gazeta conquista o 1º lugar no Prêmio Nacional de Jornalis-
mo em Seguros 
Reportagem de Roger Santana mostra atrasos e paralisações de obras públicas no Espírito 
Santo e questiona se o seguro poderia ser uma alternativa para evitar o problema | 
https://glo.bo/2zSIhTR 

CETV 2ª EDIÇÃO | Polícia Federal investiga fraude em licitação de obras em escolas 
públicas em Granjeiro 
Quinze mandados de busca e apreensão foram executados em investigação de desvio de 
recursos federais e fraudes em licitação de obras públicas | http://bit.ly/2SJWp9h 

JA 2ª EDIÇÃO | Relatório mostra atraso na entrega de obras públicas em Palmas 
Relatório mostra atraso na entrega de obras públicas em Palmas. De 12 analisadas, ape-
nas uma foi concluída pelo município | http://bit.ly/2C2Syym 

BOA NOITE PARANÁ | Secretária de Educação de Iporã é presa por desvio de energia 
elétrica 
Segundo o Ministério Público, a energia da secretaria foi usada em uma obra particular. 
Além da agente pública, outras duas pessoas foram presas durante operação nesta quar-
ta-feira, 5 | http://bit.ly/2zRSD6p 

G1 RJ | MPRJ ajuíza ação contra Pezão por improbidade administrativa nas obras de 
reforma do Maracanã 
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Ação Civil Pública contra o governador aponta prejuízo de quase R$ 3 milhões aos cofres 
públicos do estado. Ex-governador Sérgio Cabral afirmou em depoimento à Justiça que 
Pezão tinha autonomia para tocar a obra no estádio | https://glo.bo/2QNtseY 

G1 AP | Após pedir cancelamento de licenças, MPF apresenta mineração sustentável 
a garimpeiros do AP 
Projeto será mostrado durante audiência pública no Lourenço, na segunda-feira (10) | 
https://glo.bo/2UyUh5D 

MGTV 2ª EDIÇÃO | Audiência pública na Câmara de Juiz de Fora debate a terceiriza-
ção da Cesama 
O telejornal traz informações sobre a morte de um homem, que caiu de quase 50 metros 
de altura em uma obra em Muriaé | http://bit.ly/2EoS6gj 

ESTV 1ª EDIÇÃO | Terminal de Itaparica não tem previsão para voltar a funcionar, no 
ES 
O Instituto de Obras Públicas do Estado, o IOPES, disse que o projeto de reconstrução da 
cobertura do terminal de Itaparica começou a ser feito no mês passado e tem prazo de 
seis meses pra ficar pronto | http://bit.ly/2B5W2i3 

G1 SP | Araçatuba inaugura central de polícia que reúne delegacias e o Necrim 
A obra começou em 2016 e custou mais de R$ 8 milhões para o governo do Estado de São 
Paulo. No local terá quatro distritos policiais, a Delegacia da Mulher e as delegacias da 
DIG e Dise  |https://glo.bo/2UyV3zz 

G1 PR | Prefeito de Toledo é investigado por obra inaugurada em período eleitoral 
Ação contra Lúcio de Marchi foi ajuizada pela 4ª Promotoria de Justiça de Toledo e pede 
o bloqueio de bens do prefeito em até R$ 185 mil | https://glo.bo/2B8gQ8A
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