Notícias de interesse do Ibraop
- de 30 de março a 9 de abril -

SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | Ibraop deverá cumprir extensa agenda de compromissos em abril
Tratam-se de audiências públicas, participação em eventos e reuniões de trabalho para a filiação
de mais um Tribunal de Contas e para a organização do XXVIII Sinaop | http://bit.ly/2uYhSnH

IBRAOP | TCE do Pará e TCM de São Paulo são os novos filiados do Ibraop
Os Tribunais de Contas do Estado do Pará e do Município de São Paulo são as mais novas
instituições de controle externo filiadas ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas |
http://bit.ly/2Iu2UHW

IBRAOP | Ibraop irá participar de audiência pública sobre a nova Lei de Licitações
O convite foi feito pelo deputado João Arruda (PMDB-PR), relator na comissão especial que analisa
o Projeto de Lei nº 6814/2017, que altera a Lei de Licitações (nº 8.666/1993). A audiência será no
dia 11, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2EkQaAQ

SITES DE NOTÍCIAS ________________

PARANÁ TV | Obra de cadeia pública de Campo Mourão está três anos atrasada
Prazo mais recente também não vai ser cumprido. Local é um dos 14 prometidos pelo Governo do
Estado | http://bit.ly/2JtUoKm

BOM DIA PR | Obras de cadeia pública no norte do Paraná estão mais uma vez atrasadas.
A obra deve custar mais de nove milhões de reais aos cofres públicos e os problemas são tantos
que os atrasos já somam mais de três anos | http://bit.ly/2GOkE0l

MGTV 2 | Falta de recursos paralisa obras públicas em Abadia dos Dourados
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Uma creche, uma ponte e um Centro Cultural estão com cronogramas comprometidos. Em duas
não há previsão de retomada da construção | https://glo.bo/2GNZdfI

SP 1ª EDIÇÃO | Ex-diretor da Dersa é preso acusado de fraudes em obras públicas
O Ministério Público Federal diz que Paulo Vieira de Souza desviou dinheiro de obras do trecho sul
do Rodoanel, da nova Marginal Tietê e da Avenida Jacu-Pêssego | http://bit.ly/2HnuEPc

J10 | Ex-diretor da Dersa é preso em SP suspeito de desvios nos governos do PSDB
A força-tarefa da operação Lava-Jato em São Paulo prendeu o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de
Souza. O engenheiro é suspeito de desviar quase R$ 8 milhões de obras públicas durante governos
do PSDB | https://glo.bo/2qe7CTG

G1 MG | Falta de recursos paralisa obras públicas em Abadia dos Dourados
Uma creche, uma ponte e um Centro Cultural estão com cronogramas comprometidos. Em duas
não há previsão de retomada da construção | https://glo.bo/2IEnG7Q

G1 MG | Gestão do Aeroporto Brigadeiro Cabral em Divinópolis será feita pela Empresa
Municipal de Obras Públicas
Decisão foi anunciada nesta sexta-feira (6). A Emop será responsável por cuidar da manutenção,
limpeza e segurança | https://glo.bo/2HkAQHG

G1 AP | Duas escolas públicas em Macapá ganham parques feitos com materiais reciclados
Projeto busca melhorar o desenvolvimento psicomotor de crianças e colaborar na aprendizagem |
https://glo.bo/2EwXJEL

BOM DIA RJ | Obra de escola em Sepetiba está abandonada
Moradores reclamam que gestão passada da Prefeitura derrubou colégio com promessa de
construir outro, mas até agora nada | http://bit.ly/2GKeFO3

BOM DIA SP | Audiência discute transposição do Rio Itapanhaú, em Bertioga
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População marcou presença em audiência pública que discutiu a obra | https://glo.bo/2ICzffK

G1 SP | Ativistas protestam contra obra de transposição do Rio Itapanhaú, em Bertioga
Ativistas de um movimento contrário à obra de transposição do Rio o Itapanhaú se reuniram para
protestar. Cerca de 1.200 pessoas estavam, no início da tarde deste sábado (7), na Praia da Enseada
| https://glo.bo/2qh6vCv

BOM DIA BRASIL | Mais de 200 obras estão paradas em universidades públicas do Brasil
Campi de universidades com obras paradas estão em todos os lugares do Brasil. De acordo com um
levantamento do Bom Dia Brasil, há mais de 250 obras paradas em 44 universidades |
http://bit.ly/2qi9JWp

G1 AM | Teto de enfermaria de maternidade pública desaba em Manaus
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que os pacientes foram realocados e a unidade
deve passar por reforma. | https://glo.bo/2EwEICc

G1 RJ | Terceira ponte em Jacareí vai custar R$ 20 milhões, prevê prefeitura
Obra tem como objetivo desafogar o tráfego nas duas pontes que já existem e na região central da
cidade. Previsão é que as obras comecem entre o fim de 2019 e início de 2020. Obras devem durar
um ano e oito meses | https://glo.bo/2qkCroH

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
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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 – 16/03/2018 - Deferido o Requerimento n. 8.165/2018; 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 Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências", e apensados ( PL129295 ).
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