Notícias de interesse do Ibraop
- de 10 a 30 de abril -

SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | “Obras Públicas: Planejamento, Controle e Efetividade” será o tema do XVIII SINAOP
O XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, marcado para os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de
novembro deste ano, já está com seu tema central definido | http://bit.ly/2I4oq6Y

IBRAOP | Ibraop e Atricon se unem para promover ações conjuntas
O presidente do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de Oliveira, esteve em Vitória (ES), no último dia 19 de
abril, para participar de uma reunião com a equipe do vice-presidente de Desenvolvimento do
Controle Externo da Atricon, o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo |
http://bit.ly/2Kg6WW1

IBRAOP | Ibraop realiza visita técnica ao TCE-RS
A visita foi marcada por reuniões, tanto com os engenheiros e arquitetos da instituição quanto com
seu conselheiro presidente, Iradir Pietroski, no dia 17 de abril | http://bit.ly/2Hfm7Rt

IBRAOP | Ibraop apresenta propostas para Nova Lei de Licitações
Diversas propostas de adequação ao Projeto de Lei nº 6814/2017 (antigo PLS n° 556/2013) foram
apresentadas à Comissão Especial da Nova Lei das Licitações, em atendimento do seu relator, o
Deputado João Arruda| http://bit.ly/2HBNGnk

SITES DE NOTÍCIAS ________________

BOM DIA AM | Em Santana, buraqueira vem causando transtornos aos moradores do bairro
Provedor
Comunidade resolveu fazer coleta e por conta própria realizar uma ação de tapa buracos.
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Secretaria de Obras Públicas diz que ainda não tem previsão para realizar serviços de
pavimentação | http://bit.ly/2r9w204

G1 AP | Família vizinha a obra de escola pública no AP abandona casa após danos na estrutura
Proprietário diz que decidiu abandonar a residência por segurança. Obra do Centro Profissional de
Música Walkíria Lima, em Macapá, iniciou em 2016 e deve ser concluída em maio |
https://glo.bo/2w4QuFk

G1 GO | Vereadores apuram situação de 40 obras públicas paradas em Goiânia; veja lista
Primeiras reuniões investigam motivo de alguns CMEIs da capital não serem concluídos. Secretário
de Infraestrutura já foi ouvido, e Secretário de Educação deve depor | https://glo.bo/2vYX28j

G1 MT | Cadeia Pública de Várzea Grande (MT) pode ser a maior do estado se obra iniciada há
mais de 10 anos for concluída
Governo retomou construção em 2015, após construção permanecer 8 anos parada em Várzea
Grande. Previsão é de que cadeia tenha capacidade para 1,5 mil detentos | https://glo.bo/2r6Asoz

Bom Dia MT | Obras paradas de creches e escolas públicas
Escolas e creches em Cuiabá deveriam estar funcionando, mas na prática a história é outra.
Reformas, que já deveriam ter ficado prontas, estão paradas e prédios abandonados servem de
esconderijo para criminosos | http://bit.ly/2JAFGk7

G1 TV TEM | Obras públicas em Botucatu: Confira um panorama das principais em andamento
Nos últimos meses, Botucatu se tornou um grande canteiro de obras. São escolas, creches, casas
populares e outros projetos | https://glo.bo/2JzsCvf

G1 PB | Lei autoriza 'grupos de WhatsApp' para acompanhar obras no Conde, Litoral da PB
Prefeitura afirma que 'inova o controle social, a transparência pública e o relacionamento com as
comunidades’ | https://glo.bo/2jeAbMC
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EPTV | TCE-SP encontra irregularidades em obras públicas de cidades da região
Fiscalização encontrou problemas na prestação de contas em hospitais, merenda escolar,
transporte escolar entre outros | http://bit.ly/2r431mD

G1 SP | CET vai bloquear faixas da Marginal Pinheiros para obras do muro de vidro da USP nesta
segunda
Desde fevereiro, painéis estão substituindo muros de concreto. Em apenas 15 dias, nove vidros
implantados foram quebrados | https://glo.bo/2KspkLk

G1 SP| 'Medo e insegurança', diz cadeirante ao tentar acessar passarela de rodovia recémreformada em Avaré
De acordo com ONG que fiscaliza obras públicas, além dos problemas de acessibilidade, a Rodovia
João Mellão também está com problemas de escoamento de águas da chuva |
https://glo.bo/2vZgbXM

G1 RJ | Moradores da Zona Oeste reclamam de obras inacabadas e abandono de clínicas da
Família
No Recreio, moradores precisam se deslocar até 29 quilômetros para conseguir atendimento.
Confira a unidade de saúde mais próxima para buscar atendimento | https://glo.bo/2rcqZgf

G1 RJ | Clínicas da família estão fechadas
Moradores de vários bairros denunciam que algumas obras estão paradas e que tem muita gente
precisando de atendimento médico | http://bit.ly/2rei9xU

G1 RS | Operação da PF coloca obras públicas de Porto Alegre sob suspeita
Umas das obras investigada é a do Cais Mauá | http://bit.ly/2HECjI1

BOM DIA SC | Projeto de Lei proíbe inauguração de obras públicas inacabadas em Siderópolis
O projeto depende da sanção do prefeito para ser colocada em prática | https://glo.bo/2jg1Pc7
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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 – 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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