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- 17 a 29 de abril -  

SITE DO IBRAOP _________________ 

IBRAOP | Ibraop acorda futura filiação do Tribunal de Contas do Estado do Alagoas em 
reunião 
A filiação do Tribunal de Contas do Estado do Alagoas (TCE-AL) ao Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) foi acordada em reunião realizada no dia 25 de 
abril, em Maceió (AL) | http://bit.ly/2vrDNkt 

IBRAOP | Cooperação entre Ibraop e Atricon será renovada; acordo irá facilitar filia-
ção de TCs 
O presidente do Ibraop se reuniu, na tarde desta quarta-feira (24) em Brasília (DF), com 
o presidente da Atricon, conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (TCE-PB) | http://
bit.ly/2UVrJaC 

IBRAOP | Ibraop apresenta preocupações com a Nova Lei de Licitações ao deputado 
federal Felipe Rigoni 
Os aspectos mais preocupantes do texto do PL nº. 1292/95 foram apresentados pelo 
Ibraop, na tarde desta terça-feira (23), ao deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) em 
seu gabinete, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2UU7zOd 

IBRAOP | Ibraop discute texto do projeto da Nova Lei de Licitações e Contratos, em 
Brasília 
Um grupo foi constituído - logo após realização de seminário sobre o tema, em Vitória 
(ES) - para discutir o texto do PL nº. 1292/95 | http://bit.ly/2UAVmsu 

SITES DE NOTÍCIAS_______________ 

G1 MT | Ex-governador de MT é multado por uso da máquina pública no período elei-
toral ao espalhar placas divulgando obras 
Pedro Taques (PSDB) foi condenado a pagar 63,8 mil por propagandas irregulares no pe-
ríodo em que disputava a reeleição, em 2018 | https://glo.bo/2PtPTTs 

O Documento | Fiscalização do TCE inspeciona 100% dos PSFs de Cuiabá 
Foi constatado que a infraestrutura, segurança e equipamentos ainda é bastante precá-
ria nas unidades | http://bit.ly/2IXP9VB 

O Documento | Falhas graves mantêm suspensa licitação para obras de asfalto em 
Alto Araguaia 
Contratação de serviços de pavimentação asfáltica continuará suspensa até o julgamen-
to do mérito da Representação Interna, que apontou diversas irregularidades no proces-
so licitatório | http://bit.ly/2W8dCLo 
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MT Rural | Chuva forma muitos atoleiros em estradas rurais de Cuiabá 
Moradores do Cinturão Verde e mais 22 comunidades reclamam das condições das estra-
das. Os atoleiros atrapalham o transporte escolar e da produção agrícola. A secretaria de 
Obras Públicas de Cuiabá informou que a manutenção das estradas está sendo feita | 
http://bit.ly/2PAUIKJ 

G1 RN | Lagoas de captação transbordam e ruas ficam alagadas em Natal; muro cai 
na Zona Sul 
Muro da lagoa de captação de Nova Descoberta, não resistiu à água, na manhã desta 
quinta-feira (25) A Secretaria de Obras Públicas enviou equipe ao local | https://glo.bo/
2IGFUJT 

G1 MG | Câmara de Uberaba aprova projeto de lei que proíbe inauguração de obra 
pública inacabada 
Projeto foi aprovado durante sessão plenária no dia 25 | https://glo.bo/2FItCge 

BN PR | Obra para construção da nova cadeia pública de Londrina é licitada 
Construção deve custar até 20 milhões de reais | http://bit.ly/2FSe0rZ 

BEM PR | Sanepar suspende licitação para projeto na RMC após apontamentos do 
TCE-PR 
A licitação suspensa visava à contratação de empresa para elaborar projeto básico de 
engenharia necessário às obras de ampliação do sistema de abastecimento integrado de 
água de Curitiba e Região Metropolitana | http://bit.ly/2L3Rh0F 

Diário I&C | Fiscalização preventiva do TCE-PR gera economia de R$ 40 milhões para 
municípios 
A economia resultou da readequação, feita com base em apontamentos encaminhados 
pelo órgão de controle, de editais de licitação e de contratos de prestação de serviço 
firmados por municípios paranaenses | http://bit.ly/2GD3vb5 

EPTV SP | Inaugurada em 2010, Câmara Municipal de Cordeirópolis tem reforma fina-
lizada 
Administração pública já gastou mais de R$ 5 milhões em obras no prédio | http://
bit.ly/2XClmWu 

BD PI | Ministério Público do Piauí recomenda paralisação da obra na igreja de Picos 
Reforma na Igreja deve ser paralisada até que seja constatado que a mesma respeite Lei 
Municipal que determina a manutenção de originalidade da igreja | http://bit.ly/
2GISgzc 

G1 PA | Obras de sistema de captação de água entram na etapa final em Costa do Ari-
tapera 
A participação efetiva dos moradores tem contribuído para o avanço dos serviços | 
https://glo.bo/2DDVCBs 
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PITV | Empresários de obras públicas denunciam atraso por falta de pagamento 
Associação denuncia que 99% das obras públicas inacabadas no Piauí foram paralisadas 
por falta de pagamento | http://bit.ly/2VLAws3 

Costa Norte| Pesquisa do TCE-SP mostra que Bertioga não tem obras públicas parali-
sadas 
Das nove cidades da Baixada Santista, apenas Bertioga e Praia Grande tem todas as 
obras em andamento | http://bit.ly/2UQS7gE 
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