Notícias de interesse do Ibraop
- 22 a 31 de janeiro SITES DE NOTÍCIAS ________________
RJ1 | Sérgio Cabral é denunciado por lavagem de dinheiro
Esta é a 21ª vez que Sérgio Cabral foi denunciado. MP diz que ex-governador usava concessionárias
para lavar dinheiro desviado de obras públicas | http://bit.ly/2nussvC
G1 PR | Audiência Pública discute obras no Lago de Olarias em Ponta Grossa
Trata-se de uma oportunidade para a população acompanhar uma obra que se arrasta há 14 anos.
O projeto foi feito, mas a praça está muito longe de ser entregue| https://glo.bo/2rYInrQ
BD Cidade | Obras públicas do noroeste paulista estão paradas
É revoltante saber que tantas obras da região simplesmente pararam no meio do caminho. Um
investimento milionário em Andradina se quer saiu do papel | https://glo.bo/2FvRguB
G1 PR | Veja como está a situação de escolas públicas que estão em obras em Cascavel
Muita escola em Cascavel não recebe nenhuma reforma há anos, como é o caso da Escola
Municipal José Henrique Teixeira, que existe há mais de 30 anos | https://glo.bo/2DQL5VG
G1 Piauí | Nova diretoria do CREA-PI intensificará fiscalização de obras públicas e particulares
A fiscalização de obras públicas será mais rigorosa em Piauí. Essa é uma promessa da nova
diretoria do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia | https://glo.bo/2rXEiEd
G1 Economia | Petrobras decide adiar até 1º de maio reajuste mensal no preço do asfalto
Política de reajuste mensal havia sido anunciada pela estatal em dezembro. Empresas que fazem
manutenção

em

rodovias

públicas

apontavam

risco

de

paralisação

https://glo.bo/2Fx5UC7
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Jornal do Almoço | Obra na Praça pública na Vila Pereira está parada
A comunidade da Vila Pereira reclama da falta de área de lazer no bairro. Medições foram feitas,
mas a obra está suspensa há um ano e meio | http://bit.ly/2DQHdUP
G1 Itapetininga | Moradores de Paranapanema reclamam de diversas obras públicas
abandonadas
O ciclo do abandono de obras se repete em diversas cidades de São Paulo. Entre elas, as obras de
uma escola, um centro cultural e de uma rodoviária em Paranapanema | https://glo.bo/2rVPz7J
Portal Correio | Justiça decreta indisponibilidade de bens de ex-prefeito de Sapé
Decreto foi suposta prática de irregularidades na execução de convênio firmado com a Fundação
Nacional de Saúde | http://bit.ly/2FxeAs0
TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 439, de 2009 - Estabelece normas relativas ao controle
centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais | 26/12/2014
- ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA | http://bit.ly/2wFrG63
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 222, de 2015 - Estabelece normas relativas ao controle
centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais e cria o
Cadastro Brasil Eficiente – CBE | 07/12/2017 - PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO |
http://bit.ly/2iwIPJ1
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 56, de 2012 - Institui normas relacionadas à responsabilização na
contratação de obras públicas e dá outras providências | 13/02/2017 - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO
RELATOR| http://bit.ly/2wvtAWz
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6814, DE 2017 - Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 | 07/12/2917 - Apresentação do
Requerimento de Apensação n. 7874/2017, pelo Deputado Bebeto (PSB-BA), que: "Requer a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei nº 1.242/2015 com o Projeto de Lei 6.814/2017, considerando
que ambas visam a modificar a Lei 8.666/1993, com o objetivo de alterar as disposições sobre as
garantias exigidas no âmbito das contratações públicas"| http://bit.ly/2wvpj5i
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