Notícias de interesse do Ibraop
- 12 a 23 de março -

SITES DE PARCEIROS ________________

FAPESP | Sistema de detecção de vazamento de água utiliza aprendizagem de máquina
De cada 100 litros de água captados pelos sistemas de abastecimento no Brasil, quase 40 litros são
perdidos na distribuição. Reduzir esse desperdício por meio de uma ferramenta de detecção de
vazamentos é o propósito da Stattus4 | http://bit.ly/2pEQSE2

SITES DE NOTÍCIAS ________________

Gazeta do Povo|Recém instalada, passarela de pedestres desaba e mata pelo menos seis pessoas
A passagem foi instalada no sábado (10), em Miami, na Flórida. De acordo com a polícia local, pelo
menos seis pessoas morreram e outras ficaram feridas | http://bit.ly/2GfzhwH

TEM NOTÍCIAS | Obra para construção de UPA em bairro de Araçatuba será retomada após dois
anos parada
Uma boa notícia para os moradores de Araçatuba (SP) que precisam de atendimento na rede
pública de saúde. A obra na UPA do bairro Morada dos Nobres que está parada deve ser
finalmente concluída | https://glo.bo/2HWpaKs

JMTV 1 | Obras públicas estão paradas em Codó
Obras em quadras de esporte e unidades básicas de saúde foram abandonadas pelo poder público
| https://glo.bo/2G66Hud

G1 MG | Copasa investe R$ 7 milhões em obras para amenizar escassez de água em Paracatu
Ordem de serviço para obras de setorização do sistema de distribuição de água será emitida até
segunda-feira (26). Audiência pública discutirá o tema na cidade.| https://glo.bo/2G2g0Q0
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G1 RJ | Crivella nomeia réu por mortes na queda da ciclovia Tim Maia para a presidência da
RioUrbe
Fabio Lessa Rigueira, um dos responsáveis por fiscalizar as obras da pista que desabou em 2016, vai
chefiar empresa que realiza obras municipais | https://glo.bo/2G1dA4c

G1 AM | Edital de licitação para obras do 16º DIP, em Manaus, é lançado nesta sexta-feira (23)
Reforma de unidade policial está orçada em mais de R$ 1,1 milhão | https://glo.bo/2GkDMWM

JAM | Escola pública no AM não inicia ano letivo por conta de obras
O ano letivo começou já há um tempo, mas ainda tem aluno da rede estadual de ensino sem
estudar. As escolas ainda estão em reforma | https://glo.bo/2G8VBVa

G1 ES | Prefeitura marca licitação para obras de ciclovia na Rua da Grécia, em Vitória
A empresa que apresentar o menor preço na abertura dos envelopes ser contratada para execução
dos

serviços.

Edital

foi

publicado

no

Diário

Oficial

desta

quinta-feira

(22)

|

https://glo.bo/2pyMMhm

ESTV 2 | Mais de 250 obras públicas estão paradas no ES, aponta Tribunal de Contas
De acordo com o levantamento, muitas outras obras estão atrasadas. Começam e se arrastam por
anos | https://glo.bo/2IMfYtd

ESTV 2 | Cachoeiro de Itapemirim tem 23 obras públicas paradas, no Sul do ES
O levantamento foi feito pelo Tribunal de Conta do Estado. Muitas das obras poderia melhorar a
vida dos moradores, mas a princípio só

representam gastos de dinheiro público |

https://glo.bo/2G3DboR

MSTV 2 | Audiência pública em Campo Grande discute ritmo de obras da duplicação da BR-163
O prazo da concessionária termina no ano que vem | https://glo.bo/2uadK3q
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G1 SP | 81,2% das escolas da região de Campinas não são acessíveis a pessoas com deficiência
Instituto e mãe de cadeirante apontam necessidade de mudança da cultura de acolhimento e
aumento das políticas públicas | https://glo.bo/2ukcHOI

G1 SP | Estado de SP tem 21 obras de saneamento básico paralisadas, diz levantamento
De acordo com os números oficiais, cinco dessas obras são para ampliar a rede de abastecimento
de água, quatro para o combate a enchentes e quatro de esgotamento sanitário |
https://glo.bo/2IMfpQ7

JORNAL DA TRIBUNA | Obras na entrada de Santos podem sair do papel
A Justiça analisou as pendências e o telejornal entrevistou o Prefeito Municipal sobre o assunto |
https://glo.bo/2pAbu0G

G1 Santos | Justiça libera segunda fase das obras de drenagem na entrada de Santos, SP
Procedimento estava embargado após uma das empresas que perdeu a licitação entrar com liminar.
Trabalhos retornam nesta sexta-feira (23) | https://glo.bo/2uec2OK

G1 Santos | Dersa divulga edital para contratação de empresa que fará obras no acesso às
travessias
Projeto prevê bolsão de embarque com maior capacidade de veículos. Abertura dos envelopes
deve ocorrer no dia 19 de abril | https://glo.bo/2uhqpBX

G1 SC | Pacote de R$ 345 milhões em obras em Florianópolis é anunciado por prefeitura e
governo
Áreas a serem contempladas são de infraestrutura, saúde, educação e assistência social |
https://glo.bo/2pFk2DR

G1 PR | Ministro da Segurança Pública inaugura unidade da PRF em Cascavel
Posto na BR-277 custou R$ 3,6 milhões e é considerado estratégico no combate ao tráfico de
drogas e de armas | https://glo.bo/2pCtUOv
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G1 PR | TCE determina devolução de R$ 1,2 milhão desviado de obras de escola em Curitiba
Empresa de engenharia e quatro pessoas foram condenados a devolver conjuntamente o dinheiro.
Conselheiros consideraram que houve desvio em obras do Colégio Estadual Yvone Pimentel |
https://glo.bo/2DPXBQu

TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________

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 | 01/03/2018 - AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO|
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 | http://bit.ly/2wvpj5i

ÚLTIMO DESPACHO – 09/02/2018 - Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário. Regime de
Tramitação: Prioridade (Art. 151, II, RICD); ÚLTIMA AÇÃO LEGISLATIVA – 23/03/2018 - Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1292, de 1995, do Senado Federal, que
"altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
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Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências", e apensados ( PL129295 ).
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