
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 11 a 17 de abril 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-RR | Ex-secretário, fiscais e mepresa são punidos por prejuízo em contrato 

O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR) julgou irregular o contrato de uma obra 

elétrica no interior de Roraima, em que apontou prejuízo de R$ 6.997.868,90. | 

https://bit.ly/37X48xo 

 

TCM-SP | Envio de dados de obras por ferramenta que monitora sobrepreço será 

obrigatório 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) encerrará a fase de testes e passará a 

exigir, a partir de 2 de maio, o envio de informações sobre recursos empregados em obras 

públicas por meio da Ferramenta de Análise de Risco de Obras (FARO). | https://bit.ly/37qSfQr 

 
 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Isto É Dinheiro | Governistas reagem e protocolam pedido de CPI que mira obras em 

governos do PT 

Em um contra-ataque contra a oposição ao governo federal, que tenta instalar Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de corrupção no Ministério da Educação 

(MEC), senadores governistas protocolaram nesta terça-feira, 12, pedido para investigar obras 

inacabadas de escolas e creches entre 2006 e 2018, nas gestões do PT e de Michel Temer. | 

https://bit.ly/37o0JI4 

 

Isto É Dinheiro | Senado pode criar CPI para investigar obras não concluídas 

A base do governo no Senado reuniu o número necessário de assinaturas para pedir a abertura 

de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar eventuais irregularidades em 

obras públicas iniciadas e não concluídas entre 2006 e 2018. | https://bit.ly/3OhKNHQ 

 

Isto É Dinheiro | Para barrar CPI do MEC, governistas querem investigar obras paradas do 

PT 

Na tentativa de frear a ofensiva da oposição, que tenta abrir uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação, senadores 

governistas estão colhendo assinaturas para apurar supostas irregularidades durante os 

governos do PT e de Michel Temer (MDB). | https://bit.ly/3OhWajb 

 

Isto É Dinheiro | Governo edita decreto que aprova Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

O ato, que será publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13, define metas, 

diretrizes, projetos, programas e ações voltadas à consecução dos objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos para um horizonte de 20 anos, segundo informou a Secretaria 

Geral da Presidência da República. | https://bit.ly/3vmQKuB 
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Globoplay | Jardim Botânico passa por obras 

Melhorias na acessibilidade começaram em fevereiro deste ano e há interdições no local. | 

https://bit.ly/3uOo66l 

 

Globoplay | Obras na orla de Matinhos 

A equipe do Bom Dia Paraná chegou ao litoral. | https://bit.ly/3JR6tHp 

 

Globoplay | Obras são executadas na Rodovia Assis Chateaubriand 

Serviços alteram o tráfego na SP-425. | https://bit.ly/3jKgM5w 

 

Globoplay | Obras deixam trânsito lento em Joinville 

Adequação viária é feita perto da Ponte do Trabalhador. | https://bit.ly/3Mg5vpX 

 

Globoplay | Plano Nacional dos Resíduos Sólidos: Os desafios em Porto Velho 

Até 2024 meta é que todos os lixões do país parem de funcionar. | https://bit.ly/3rB7zkj 

 

Globoplay | Brasil passa a ter Plano para Tratamento de Resíduos Sólidos, depois de 12 

anos 

Texto estabelece que, até 2040, metade de todo o lixo produzido deverá ser reaproveitado de 

alguma forma. | https://bit.ly/37nXmAV 

 

G1 | Obras de nova adutora interditam trecho da Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira em 

Limeira 

Obras acontecem entre esta sexta (15) e o dia 22 de abril; veja pontos de interdição e rotas 

alternativas. | http://glo.bo/3xzb1zG 

 

G1 | Obras no sistema afetam abastecimento de água em bairros de Curitiba e Região 

Metropolitana, a partir de segunda-feira (18) 

Segundo a Sanepar, em cada dia do cronograma, cerca de 170 mil pessoas podem ficar sem 

abastecimento na região; confira as tabelas com os bairros afetados por diferentes obras. | 

http://glo.bo/380eD3a 

 

G1 | Obras anunciadas para estrada que liga os bairros Ipiranga e Liberdade não começam 

e transtornos continuam em Divinópolis 

Local é conhecido como Estrada dos Batistas. Anúncio das obras foi feito em vídeo, em outubro 

do ano passado, pelo prefeito Gleidson Azevedo e por vereadores, incluindo o presidente da 

Câmara Eduardo Print Júnior. Veja o que o Executivo e Câmara dizem sobre o assunto. | 

http://glo.bo/3JRvfr9 

 

G1 | Bom Prato de Mogi reabre após obras de revitalização 

A unidade recebeu melhorias nas estruturas elétrica, hidráulica e pinturas internas e externas. 

Na cozinha, houve troca de forro e piso, além de os banheiros da unidade terem sido 

reformados. | http://glo.bo/3xDNQUX 

 

G1 | Obras de recuperação da MG-167 começam esta semana, diz governador 

Trecho da rodovia, entre Três Pontas e Varginha, também terá aumento da capacidade. Ordem 

de início foi dada pelo governador nesta quarta-feira (13). | http://glo.bo/3uS2NRK 

 

G1 | 16 meses após barragem romper, obras do Parque do Bicão estão atrasadas em São 

Carlos 

Prefeitura diz que notificou empresa que ganhou a licitação de R$ 338 mil para fazer a 

recuperação da represa. | http://glo.bo/3EmAJJ6 
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G1 | Prefeitura inicia pacote de obras de infraestrutura no Bom Intento 

Proposta é investir em melhorias das vicinais e pontes para o escoamento da produção agrícola. 

| http://glo.bo/3xzTF5L 

 

G1 | Obras na Rodovia Raposo Tavares geram interdições no trevo de Álvares Machado 

Serviços serão executados nesta quarta-feira (13), das 7h30 às 18h. Trabalhos vão causar 

mudanças no acesso à área urbana do município e ao distrito de Coronel Goulart no km 576,1. 

| http://glo.bo/3EuhVrt 

 

G1 | Ampliação do sistema de abastecimento de água tem 85% das obras concluídas, em 

Monte Alegre 

O novo sistema irá beneficiar mais de 40 mil moradores e deve ser entregue ainda no primeiro 

semestre deste ano. | http://glo.bo/3Ouzcph 

 

G1 | Sem acessos à via principal, trecho da BR-316 em obras registra engarrafamentos em 

Teresina 

A obra está 80% finalizada e motoristas reclamam que as via laterais não têm acesso à via 

principal o que gera engarrafamento. | http://glo.bo/3MaPBNn 

 

G1 | Trecho de praia em Matinhos é bloqueado para preparação das obras de engorda da 

faixa de areia 

Segundo o IAT, interdição é para instalação de tubos de aço que serão utilizados na dragagem. 

Bloqueio também atinge trecho da Avenida Beira-Mar. | http://glo.bo/3uZaWE1 

 

G1 | Tribunal de Contas do DF pede explicações sobre paralisação das obras de praça em 

área onde estudante foi estuprada 

Ministério Público de Contas diz que empreiteira interrompeu trabalhos de forma unilateral. 

Espaço fica na EQS 112/113 onde, em 2018, jovem foi atacada após sair da faculdade. | 

http://glo.bo/3uPYGFJ 

 

G1 | Obras da Sanepar podem afetar abastecimento de água em bairros de Curitiba e 

Colombo nesta quarta (13); veja os locais 

Segundo Sanepar, normalização do abastecimento de água nas regiões afetadas está prevista 

para a manhã de quinta-feira (14). | http://glo.bo/3uRMFzD 

 

G1 | Obras provocam interdições em rodovias na região de Santa Cruz do Rio Pardo 

Alça de trevo da Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) ficará fechada ao tráfego para obras no 

pavimento; vicinal que dá acesso a São Pedro do Turvo (SP) terá sistema 'Pare e Siga'. | 

http://glo.bo/3JQtk5S 

 

G1 | Enchentes em Artur Alvim, na Zona Leste de SP, completam um mês com obras 

provisórias atrasadas e padaria saqueada 

Transtornos começaram após o rompimento de uma galeria de água da chuva, que abriu uma 

cratera sob os trilhos da Linha 11-Coral da CPTM. Prefeitura atrasou entrega de galerias pluviais 

provisórias. | http://glo.bo/3Merqxs 

 

G1 | Amapá é o primeiro Estado brasileiro a formalizar o PPI de Resíduos Sólidos 

Governo e BNDES elaboram modelagem com foco na redução dos impactos ambientais e 

geração de emprego. | https://glo.bo/36bJlp3 

 

G1 | Após 12 anos de espera, Brasil passa a ter plano para tratamento de resíduos sólidos 

A meta para o país é que, em 2040, quase metade de todos os resíduos sejam reciclados ou 

passem por algum tipo de tratamento que transformem o lixo, inclusive em recurso energético. 

Texto também estabelece uma data para o fim dos lixões: 2024. | http://glo.bo/36mRUh7 
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G1 | Vencedora de licitação para coleta e destinação de resíduos sólidos em 8 cidades do 

Triângulo terá contrato de 30 anos e deve investir mais de R$ 1 bilhão na região 

Resultado da concessão pioneira no país foi divulgado nesta quinta (14) na Bolsa de Valores de 

SP. Valor será dividido entre os municípios de Uberaba, Sacramento, Campo Florido, Conceição 

das Alagoas, Delta, Água Comprida, Veríssimo e Planura. | http://glo.bo/3EkrBox 

 

Globo.TV | Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

A meta é que até 2040 todo o lixo seja reciclado. | https://bit.ly/3rUhBgP 

 

R7 | Diretor do DER rebate que obras entregues pelo governo tenham cunho eleitoral: 

“Discurso idiota” 

O complexo, que promete ser a maior obra pública de saúde no Estado, contará com 

investimento na casa dos R$ 300 milhões. | https://bit.ly/3KTTrKv 

 

R7 | Ruas do Antares serão parcialmente interditadas para obras de drenagem 

A Avenida Deputada Selma Bandeira e a Rua Vereador José Raimundo da Silva, localizadas no 

bairro Antares, a partir da próxima quinta-feira (14), serão parcialmente interditadas das 7h às 

17h, para realização de obras de drenagem de águas pluviais e da rede de abastecimento de 

água, de um condomínio da região. | https://bit.ly/3jNSoQA 

 

R7 | Governistas reagem e protocolam pedido de CPI que mira obras em governos do PT 

Em um contra-ataque contra a oposição ao governo federal, que tenta instalar Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de corrupção no Ministério da Educação 

(MEC), senadores governistas protocolaram nesta terça-feira, 12, pedido para investigar obras 

inacabadas de escolas e creches entre 2006 e 2018, nas gestões do PT e de Michel Temer. | 

https://bit.ly/3rxbMpn 

 

Jornal de Brasília | Para barrar CPI do MEC, governistas querem investigar obras paradas 

do PT 

O esquema de propina operado por pastores no MEC e a destinação de verbas para “escolas 

fake”, alvos da proposta de CPI da oposição, foram revelados pelo Estadão. | 

https://bit.ly/3xwPM1B 

 

Agência Brasil | Senado pode criar CPI para investigar obras não concluídas 

Foram coletadas assinaturas necessárias para pedido de abertura. | https://bit.ly/3MeYypc 

 

Gazeta Web | Prefeitura notificou e autuou 140 obras e edificações irregulares no primeiro 

trimestre de 2022 

Intimações abrangem atividades de construção, reforma, ampliação, demolição e 

acessibilidade. | https://bit.ly/3uPtXIH 

 

Estradas | Obras de conservação na BR-163 alteram o tráfego nesta terça (12), em MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; sinalização vai 

garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3JR1KWb 

 

Estradas | Via Lagos (RJ-124) recebe obras de melhoria no pavimento 

De acordo com a concessionária responsável, ViaLagos, os serviços incluem revitalização do 

asfalto, que irá proporcionar mais segurança e conforto na direção. | https://bit.ly/37XZuPz 

 

DNIT | Com mais de 80% de execução, obras de construção da IP4 de Guajará-Mirim 

avançam em Rondônia 

Equipes trabalham na finalização das obras do muro de contenção e nas edificações, 

acabamentos e instalações elétricas e hidráulicas. | https://bit.ly/3vpBaOP 
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DNIT | Comitiva do DNIT e ministro da Infraestrutura visitam obras em execução no 

Espírito Santo 

A implantação das rodovias do Contorno do Mestre Álvaro e da BR-447/ES representa melhoria 

ao intenso tráfego em regiões importantes para escoamento de mercadorias. | 

https://bit.ly/36mDv4x 

 

Agência Brasília | 62 anos celebrados com obras e carinho pela cidade 

Mais de meio bilhão de reais foi investido em infraestrutura para recuperar a cidade e devolvê-

la à população como merece. | https://bit.ly/37Y17g9 

 

Agência Brasília | Governo conclui obras paralisadas por anos 

Desde 2019, o GDF trabalha para finalizar serviços interrompidos e entregar as benfeitorias 

para a população. | https://bit.ly/3M9dgOj 

 

Agência Brasília | Segunda etapa de obras na Hélio Prates começa nos próximos dias 

O investimento será de R$ 42 milhões, com expectativa de geração de mais de mil empregos. | 

https://bit.ly/3Ohz9wI 

 

Agência Brasília | Obras de duplicação da Avenida N3 recebem R$ 2,8 milhões 

Já são mais de R$ 110 milhões em recursos do governo investidos no Riacho Fundo II. | 

https://bit.ly/3rwWVLg 

 

Agência Brasília | GDF investirá R$ 149 milhões em obras no Trecho 3 do Sol Nascente 

Licitações marcadas para 10 e 11 de maio vão contratar empresas que continuarão serviços 

como pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas e bacias de detenção; previsão é gerar 900 

empregos. | https://bit.ly/3vqQMS1 

 

Notícias do Acre | Nova maternidade será unidade de referência para gestantes no Acre 

O orçamento inicial previsto é de R$ 95 milhões para a conclusão dos quatro estágios. | 

https://bit.ly/3xJcYcO 

 

Notícias do Acre | Governo investe quase R$ 3 milhões em reformas e melhorias de 

unidades de Saúde do Juruá 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a 

Secretaria de Saúde (Sesacre), investe quase R$ 3 milhões em reformas e melhorias nas 

unidades de saúde no Vale do Juruá. | https://bit.ly/3M4OcIi 

 

Agência Pará | Governador visita as obras do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão 

Chefe do executivo estadual percorreu todo o espaço e verificou o desenvolvimento e caminhar 

dos serviços que estão sendo executados desde fevereiro de 2021. | https://bit.ly/3KXvBgY 

 

Agência Pará | Terminal Hidroviário de Ponta de Pedras segue em ritmo acelerado de 

execução de obras 

Novo porto vai beneficiar cerca de 32 mil usuários da região e melhorar o acesso hidroviário ao 

município marajoara. | https://bit.ly/3jVMI6V 

 

Agência Pará | Cosanpa conclui 85% das obras do sistema de abastecimento de água de 

Monte Alegre 

Investimento de mais de R$ 10 milhões deverá beneficiará cerca de 40 mil habitantes do 

município localizado no Baixo Amazonas. | https://bit.ly/3KTULNL 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras no sistema de água mudam abastecimento 

na Região Metropolitana de Curitiba 

Entre as obras, estão melhorias na Estação de Tratamento de Água Passaúna e no sistema de 

distribuição da Capital. | https://bit.ly/3L1qHQo 
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Agência Estadual de Notícias do Paraná | Com obras avançadas, novo terminal de celulose 

deve começar a operar neste ano em Paranaguá 

Empreendimento de cerca de R$ 120 milhões é da Klabin. Área foi arrematada pela empresa em 

leilão realizado pela Portos do Paraná. Construção está 20% adiantada no cronograma e tem 

como marcas inovações em sustentabilidade e tecnologia. | https://bit.ly/3rC0XCp 

 

Estado de Minas Gerais | Zema assina ordem de serviço da terceira faixa da MG 167 em 

Três Pontas 

Obra é orçada em cerca de R$23 milhões; antes da coletiva, professores fizeram manifestação 

contra a derrubada do veto do reajuste salarial. | https://bit.ly/3MbMUey 

 

Estado de Minas Gerais | BH: obra da Via 710 ainda depende de desapropriações para ser 

concluída 

Novas licitações para finalização total da obra estão em andamento, pois o contrato antes 

existente não podia mais ser prorrogado. | https://bit.ly/3MfjxrS 

 

MidiaMax | Prefeitura de Amambai realiza obras de pavimentação asfáltica por R$ 3 

milhões 

Vencedora da licitação prestará serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas 

pluviais, em seis ruas do bairro Vila Limeira. | https://bit.ly/3JRFBXZ 

 

MidiaMax | Governo edita decreto que aprova Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei 12.305, em agosto de 2010, 

estabelecendo instrumentos para avanços na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no 

País. | https://bit.ly/3Eou8xP 

 

São Roque Notícias | Vereador lamenta rejeição de projeto e afirma que daria mais 

transparência a obras paralisadas 

O vereador de São Roque, Diego Costa, lamentou a rejeição do Projeto de Lei nº 03/2022-L que 

obrigava a Prefeitura de São Roque a divulgar informações sobre as obras públicas paralisadas. 

| https://bit.ly/3McvcaN 

 

Engeplus | Nova Veneza investirá mais R$ 40 milhões em obras e ações 

Serão investimentos nas áreas de educação, turismo, esporte, saúde, ambiente e mobilidade. | 

https://bit.ly/3Ekoi0B 

 

Engeplus | CCR ViaCosteira informa cronograma semanal de obras na BR-101 Sul 

Veja as ações a serem feitas entre os dias 11 e 17 de abril. | https://bit.ly/3vp0CUL 

 

Diário do Litoral | Obras no Centro de São Vicente interditam parte do trânsito na 

madrugada de sábado para domingo 

Interdições ocorrem na Rua Frei Gaspar, João Ramalho, Padre Anchieta e Tibiriçá, das 23h às 

6h. | https://bit.ly/3McofXf 

 

Campo Grande News | Governo investe quase R$ 100 milhões para ligar Fátima do Sul a 

Caarapó 

Obras que estão em pleno vapor facilitará o escoamento da produção na região. | 

https://bit.ly/3OlxSVi 

 

Campo Grande News | Por R$ 14,4 milhões, empresa de Goiás vai asfaltar estrada vicinal 

em MS 

Empresa terá oito meses para concluir a pavimentação, após receber a ordem de serviço. | 

https://bit.ly/3JKgV3D 

 

https://bit.ly/3rC0XCp
https://bit.ly/3MbMUey
https://bit.ly/3MfjxrS
https://bit.ly/3JRFBXZ
https://bit.ly/3Eou8xP
https://bit.ly/3McvcaN
https://bit.ly/3Ekoi0B
https://bit.ly/3vp0CUL
https://bit.ly/3McofXf
https://bit.ly/3OlxSVi
https://bit.ly/3JKgV3D


 

 

Campo Grande News | Obra de pavimentação na MS-379 leva desenvolvimento ao distrito 

de Bocajá 

Moradores esperam mais movimento no comércio local, tráfego seguro e melhores condições 

de infraestrutura. | https://bit.ly/3KW1OW4 

 

Campo Grande News | PMA encerra obra de abertura de estrada ilegal em fazenda 

O caso foi denunciado à Polícia Militar Ambiental pelo ICMBIo (Instituto Chico Mendes). | 

https://bit.ly/3rzIYMW 

 

Campo Grande News | Governo investe R$ 14,8 milhões em obras de infraestrutura em 

Três Lagoas 

Empresa terá 360 dias consecutivos para execução das obras de recapeamento e ampliação da 

rede de esgoto. | https://bit.ly/3xzOCSM 
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