
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 5 a 20 de setembro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Comissão organizadora do XVIII Sinaop se reuniu em João Pessoa; Ins-
crições estão abertas
Para dar continuidade à organização do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas | SINAOP, a comissão organizadora do evento voltou a se reuniu nesta quinta-
feira, dia 20 de setembro | http://bit.ly/2OMEfSI

IBRAOP | Ibraop participa de reunião da Comissão de Mobilidade Urbana da Atricon
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) participou, nesta quarta-feira 
(19), em São Paulo, da primeira reunião da Comissão Temática de Gestão da Mobilidade 
Urbana | http://bit.ly/2NtBgC2

IBRAOP | Ibraop recebe os agradecimentos dos organizadores do 1º Laboratório de 
Boas Práticas
Em agradecimento pela participação no 1º Laboratório de Boas Práticas de Controle Ex-
terno, a Atricon encaminhou um ofício ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públi-
cas (Ibraop). O evento foi realizado em parceria com o TCE Mato Grosso, nos dias 3 e 4 
de setembro, em Cuiabá. | http://bit.ly/2Nj3K1b

IBRAOP | Saiba como inscrever o seu artigo técnico para o XVIII Sinaop | IBRAOP
Quer inscrever o seu artigo técnico para o XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas | SINAOP? Então fique atento aos temas propostos, às regras e prazos para par-
ticipar! | http://bit.ly/2CUcpCc

IBRAOP | Grupo técnico de obra rodoviárias comemora o avanço dos ensaios labo-
ratoriais
Os ensaios laboratoriais nos Tribunais de Contas de Goiás, Piauí e Distrito Federal – que 
subsidiam a elaboração dos procedimentos de auditoria de Obras Rodoviárias – estão 
avançando | http://bit.ly/2CTiKxY

IBRAOP | Grupos Técnicos do Ibraop se reúnem para dar continuidade à elaboração 
de procedimentos de auditoria
Dois grupos técnicos do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) se 
reuniram, nos dias 10, 11 e 12 de setembro, em Goiânia (GO), para dar continuidade à 
elaboração de procedimentos de auditoria | http://bit.ly/2xaOOIf

IBRAOP | Inscrições abertas para o XVIII Sinaop; Participantes ganham 20% de des-
conto até 30 de setembro
Para garantir a sua vaga, basta acessar www.ibraop.org.br/sinaop2018, preencher o ca-
dastro e solicitar a inscrição para participar do evento. Informações sobre o local, a cidade 
sede e os hotéis credenciados para o evento também já estão disponíveis | http://bit.ly/
2O9qPzI
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IBRAOP | Membros do Ibraop e demais integrantes da comissão temática da Atricon 
estão reunidos em Cuiabá
Os integrantes da comissão temática “Controle Externo na Gestão dos Resíduos Sólidos” 
se reuniram na sede do TCE-MT nesta quarta-feira (4), em Cuiabá. Entre eles, estão qua-
tro membros do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas | http://bit.ly/2N9hnzO

IBRAOP | TCE-MT sedia reunião de comissões temáticas da Atricon
As comissões da Atricon reunidas em Cuiabá são as de RPPS, de Resíduos Sólidos, de 
Acompanhamento de Decisões e a Comissão Central do Marco de Medição do Desem-
penho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) | http://bit.ly/2x1AzVk

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

G1 PB | Rama Dantas propõe plano de obras públicas para gerar emprego 
Candidata cumpriu agenda de campanha na Rodoviária de Campina Grande | https://
glo.bo/2PWNLm3 

G1 MT | Wellington Fagundes nega promoção pessoal em obra pública em entrevista 
ao MT1 e diz que quer concluir o VLT e todas as obras inacabadas 
Candidato do PR foi o quarto a participar da rodada de entrevistas feitas pela TV Centro 
América com os candidatos ao governo do estado | https://glo.bo/2pt16HD 

BD Santarém | Moradores reclamam de obras públicas inacabadas em vários pontos 
de Santarém 
Algumas ruas de Santarém estão recebendo o serviço de pavimentação com colocação de 
passeio público e asfaltamento | http://bit.ly/2xCn2Vx 

G1 SP | Vereadores aprovam PL que obriga Prefeitura de Presidente Prudente a di-
vulgar na internet informações sobre obras públicas paradas 
Proposta foi aceita em primeira e segunda discussões durante a sessão desta segunda-
feira (17). Motivos sobre paralisação deverão estar disponíveis no site oficial do Poder 
Executivo | https://glo.bo/2I8HJwg 

G1 PE | Ana Patrícia Alves fala sobre conclusão de obras públicas em Pernambuco 
Candidata fala sobre distribuição igualitária de água para regiões carentes https://glo.-
bo/2zmGGGl 

G1 PE | Julio Lossio diz que PE não tem carência de hospitais e quer conceder o Por-
to de Suape à iniciativa privada 
Candidato da Rede ao governo estadual foi entrevistado pelo G1 nesta terça (11). Ele 
propõe também reduzir o número de secretarias e fazer presos trabalharem em obras 
públicas | https://glo.bo/2OP3Da4 
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G1 AP | Em Macapá, Boulos promete criar 6 milhões de empregos em 2 anos por 
meio de obras públicas 
Candidato do PSOL propôs a medida através da construção de escolas, postos de saúde e 
hospitais. Postulante ao Planalto visita Macapá para compromissos de campanha nesta 
quinta-feira (30) | https://glo.bo/2I53dd7 

Hora 1 | Justiça da Argentina abre processo contra a ex-presidente Cristina Kirchner 
Ela é suspeita de fazer parte de um esquema que cobrava propina de empreiteiras em 
troca da concessão de obras públicas | http://bit.ly/2MT2o87 

G1 MG | Haddad diz que abrir espaço no Orçamento para retomar obra parada é 'me-
dida emergencial' 
Candidato do PT à Presidência disse ainda que, se eleito, terá como medidas emergenci-
ais baixar carga tributária dos mais pobres e promover reforma bancária. Ele fez campa-
nha em Ouro Preto (MG) | https://glo.bo/2MVtJa1 

DF 2 | Fiscalização do CREA flagra obras em escolas públicas feitas por empresas sem 
registro 
O relatório aponta que "a contratação de serviços sem profissionais competentes expõe o 
ambiente escolar a acidentes". O caso está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do 
DF | http://bit.ly/2xFKhND 

PR TV | TCE aponta irregularidades em mais uma obra de escola pública 
O governo pagou mais de 380 mil reais à empresa, mas a obra não foi concluída 
http://bit.ly/2BrHyMV 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://glo.bo/2I53dd7
http://bit.ly/2MT2o87
https://glo.bo/2MVtJa1
http://bit.ly/2xFKhND
http://bit.ly/2BrHyMV

