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Notícias de interesse do Ibraop 

- Especial Dez/17 e Jan/18 - 

 

SITES DE NOTÍCIAS __________________ 

 

G1 PR | Obra da cadeia pública de Guaíra está parada 

Investimento e planejamento andam em lados opostos no sistema penitenciário  brasileiro. Hoje 

105 penitenciarias estão em construção no país, mas, desse total, 46 estão paradas: 19 delas no 

Paraná e, 4, no Rio Grande do Sul | https://glo.bo/2FGKBi7 

 

G1 PR | Obra de cadeia pública de Campo Mourão está atrasada 

O Governo do Estado anunciou a construção e a ampliação de 14 presídios. Desses apenas um está 

e andamento e, ainda assim, a obra está atrasada | https://glo.bo/2DbXfbr 

 

Paraná TV | Governo do Estado ainda não começou obras anunciadas no ano passado em 

escolas públicas 

Cerca de um milhão de estudantes retomam o ano letivo depois do Carnaval. No fim do ano 

passado, o Governo do Estado  anunciou reformas em dezenas de escolas. Mas em algumas delas, 

as obras não saíram do papel | https://glo.bo/2D59jHo 

 

Jornal Hoje| Asfalto está  derretendo em cidade no norte da Bahia após obra de pavimentação 

Sobradinho é uma cidade quente e faz calor o ano inteiro. Ainda assim, o clima não deveria ser 

suficiente pra derreter o asfalto, que começou a ser trocado há menos de um ano. A Prefeitura 

investiu  na obra R$ 1, 3 milhão | https://glo.bo/2D76Vj8 

 

Bom Dia MT | Como melhorar a ação de órgãos que fiscalizam obras públicas 

Fiscalizar é a função de órgãos, como o Tribunal de Contas e a Procuradoria Geral do Estado. Mas 

por que, em muitos casos, temos obras com irregularidades e que se tornam intermináveis? | 

https://glo.bo/2D5DqhQ 
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Bom Dia MT | Moradores de Rondonópolis reclamam da qualidade de obras públicas 

O Governador de Mato Grosso inaugurou algumas obras em Rondonópolis, em dezembro do ano 

passado, inclusive  a pavimentação de ruas que ligam dois bairros. Mas, segundo os moradores, as 

obras estão longe de estar concluídas | https://glo.bo/2D82swR 

 

G1 SP | Aquecedor solar projetado por internos da Fundação Casa é aplicado em obras públicas 

em Batatais O Sistema que economiza energia elétrica foi adaptado por menores com uso de 

materiais recicláveis. Projeto será usado em abrigo municipal e no vestiário de um campo de 

futebol | https://glo.bo/2B4LFZS 

 

G1 SP | Moradores reclamam de obras públicas abandonadas em Paranapanema 

Segundo os moradores, as obras do Terminal Rodoviário estão paradas e o local serve como ponto 

para usuários de drogas | https://glo.bo/2mHHhve 

 

G1 AP | Governador do Amapá  avalia gestão no Estado ao longo de 2017 

Waldez Góes (PDT) falou de obras na saúde e mobilidade urbana, além de medidas para melhorar 

a economia e segurança pública | https://glo.bo/2r8bjx0 

 

Jornal de Rondônia | Ministério Público Federal cobra obra de hospital universitário em ação 

civil pública O terreno onde deveria ser o Hospital Universitário está abandonado há anos. O MPF 

quer que a justiça cobre um plano de atuação em um prazo de 30 dias | https://glo.bo/2mFIi75 

 

G1 RO | Moradoras cobram iluminação pública e coleta de lixo em loteamento em Ariquemes 

Jardim Zona Sul é um dos bairros mais afastados do centro de Ariquemes. Moradora denunciou os 

problemas pelo aplicativo “Tô na Rede”, da Rede Amazônica | https://glo.bo/2mHHvCA 

 

Globo News | Entre Aspas: O cartel das empreiteiras e as fraudes nas obras públicas 

Se de um lado mais uma fase da Operação Lava a Jato parece estar se fechando, os 

desdobramentos do combate à corrupção não param.  Uma série de descalabros em obras 

públicas foi revelada |  https://glo.bo/2Dc6kRl 
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Globo News | Jornal das Dez: "Farra nas obras públicas está vindo à tona graças à Lava-Jato e 

seus filhotes", diz Lôbo 

Há um conluio das grandes empreiteiras brasileiras para ganhar as maiores obras de SP e do país. 

Uma ação corrupta continuada, que passou por diversos governos | https://glo.bo/2B2SYAU 

 

G1 ES | Fraude de R$ 6 milhões em obras públicas é  investigada no ES 

A operação da Polícia Federal foi realizada em 22 de dezembro, em parceria com a Controladoria-

Geral da União (CGU) | https://glo.bo/2EKdVmP 

 

ES TV | Fraude de R$ 6 milhões em obras públicas é investigada no ES 

Irregularidades em pelo menos 11 obras públicas a motivaram operação da Polícia Federal. Foram 

executados 11 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e órgãos públicos na 

Grande Vitória. As investigações contaramm com a participação do TCU e CGU | 

https://glo.bo/2myiZ5X 

 

G1 DF | DF tem pelo menos dez obras públicas paralisadas pelo Tribunal de Contas 

Construção de passarelas na Estrutural foi interrompida em novembro. Drenagem pluvial do Polo 

JK, edificações de paradas de ônibus, calçadas e melhorias na Concha Acústica também foram 

suspensas | https://glo.bo/2FDdUlA 

 

 

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 
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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 __________________ 

 

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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