Notícias de interesse do Ibraop
- 15 a 26 de Fevereiro -

SITES DE NOTÍCIAS ________________

TEM Notícias | Obras públicas continuam paradas em Paranapanema
Parece um lixão, mas na verdade era pra ser a Escola Estadual Mário Covas: uma obra que deveria
ter sido entregue em 2014, no valor de mais de 2,6 milhões de reais. Ao invés de proliferar o
conhecimento, prolifera a má gestão do dinheiro público | https://glo.bo/2oDaO9R

TEM Notícias | Audiência pública debate atraso em obras do tratamento de esgoto de Bauru
Faltando dez meses para a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru, somente
um terço da obra está pronta. Os vereadores convocaram representantes do DAE e da Secretaria de
Obras para saber se os problemas da obra já foram resolvidos | https://glo.bo/2BRszdy

BD Bauru | Atraso nas obras de esgoto em Bauru é tema de audiência pública
Uma audiência pública foi realizada pra avaliar o cronograma da estação de tratamento de esgoto
de Bauru (SP). Vereadores convocaram representantes da Prefeitura pra explicar o atraso nas obras
| https://glo.bo/2oxVr2d

MGTV | Série ‘Parou por quê?’: confira as obras públicas interrompidas em São João del Rei
Creches, escolas, postos de saúde que começaram a ser construídos, antes das obras serem
interrompidas. Reportagem mostra prejuízos que cidade histórica teve com dinheiro mal investido
| https://glo.bo/2sXuBpF

G1 Zona da Mata | Funcionários da Prefeitura de Andrelândia morrem durante acidente em obra
pública em 2011
Segundo a Polícia Militar, dois funcionários alinhavam canos de uma rede de esgoto quando foram
soterrados em um vala de conjunto habitacional inaugurado no fim do ano passado |
https://glo.bo/2os4CBV
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G1 DF | Manutenção de obras públicas no DF é 'improvisada e casual', diz relatório de 2012
Auditoria do Tribunal de Contas do DF cita viaduto que desabou no Eixão Sul. Rollemberg
reconheceu falta de vistoria. Estudo questiona integridade de edificações | https://glo.bo/2BTHTGP

DF 2E | Imagens mostram rachaduras, vigas aparentes e vazamento no teto do sub-solo do Conic
Depois do desabamento no Eixão, as preocupações aumentam em relação a prédios particulares e
outras obras públicas | http://bit.ly/2CIZpu6

G1 BA | PF faz buscas na casa do ex-governador Jaques Wagner em investigação sobre
superfaturamento na Arena Fonte Nova
Investigação aponta fraude em licitação, superfaturamento, desvio de verbas públicas, corrupção e
lavagem de dinheiro no estádio em Salvador. A obra, segundo laudo da Polícia Federal, foi
superfaturada em valores que, corrigidos, podem chegar a mais de R$ 450 milhões |
https://glo.bo/2CnHFbV

Jornal do Almoço | Alunos da rede pública voltam às aulas e escolas ainda estão em obras
A rede pública estadual de ensino retomou suas atividades, mas a maioria dos alunos vão se
deparar com obras improvisadas e prédios ainda em obras. São poucos os que terão boas
surpresas, confira | http://bit.ly/2HNxL2x

G1 RS | Volta às aulas na rede pública do RS terá escolas em obras e com salas improvisadas
Já os alunos que estudavam em contêineres poderão ocupar salas de prédio novo em colégio de
Porto Alegre. Jornal do Almoço acompanhou situações de instituições pelo estado.|
https://glo.bo/2sVJ1ql

G1 PA | Justiça Federal bloqueia bens de Duciomar Costa em nova condenação
Ex-prefeito de Belém e ex-senador pelo Pará foi novamente condenado por fraudes em contratos
de obras públicas | https://glo.bo/2FCujYd
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G1 | Delator afirma que enviava máquinas às obras para dar 'aparência de realidade' a serviço
O empresário Adir Assad admitiu, em delação premiada, que enviava máquinas às obras públicas
para “efeito de marketing” à prestação de serviços | https://glo.bo/2GObHDY

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 | 23/02/2018 - INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO|
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 __________________

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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