
SOCIAL DO BRASIL

5º PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO DE 2015 A ABRIL 2016 



CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

 Caríssimos associados, parceiros, voluntários e cidadãos cacerenses.
 Seguindo o lema "Indignar-se é importante, atitude é fundamental", bem como para demonstrar a total transparência de nossas ações, 
estamos apresentando a quinta prestação de contas do Observatório Social de Cáceres, destacando o período de Julho/2015 a Abril/2016.
 Apesar do pequeno grupo de cacerenses abnegados que abraçaram a causa do Observatório Social e da falta de recursos financeiros, esta 
Entidade vem desenvolvendo, com muita ênfase, as ações que estão propostas em seus objetivos e programas de trabalho. Objetivos que visam 
basicamente duas premissas: o monitoramento da aplicação do dinheiro que é arrecadado pela Prefeitura Municipal e a disseminação da cidadania 
fiscal entre as pessoas que habitam nossa cidade, visando assim a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
 Todas as ações a que nos referimos poderão ser vistas nas páginas seguintes desse boletim. Aproveitamos para convidar os cidadãos de 
nossa cidade para conhecer o nosso trabalho, inteirando-se sobre a importância das nossas ações e, num segundo momento fazer parte da equipe 
do OS de Cáceres.
 Repetindo um lema que identifica muito bem a nossa Entidade o qual diz: "Fazemos o muito com tão pouco" !
 Boa leitura a todos..!

Palavras do Presidente

 Expedito M. Pereira
P residente do OS de Cáceres

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATE DA LOA
 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016)

No mês de agosto de 2015, foi realizada audiência pública 
para debater junto a população a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, uma ferramenta de suma 
importância para o controle da realização das receitas e 
despesas da Prefeitura. Como temos percebido na maioria 
desses eventos, a ausência da população no plenário da 
Câmara Municipal de Cáceres é nítida. Isso prejudica o 
municipío como um todo, pois os cidadãos não opinam na 
maneira como esse dinheiro será gasto pelo poder público, 
e depois sofrem as consequências. Aqui fazemos 
referência a uma frase de autor desconhecido: “Aquele que 
não participa das decisões políticas, permite que alguém 
decida por ele”. 

MUNICÍPIO DE CÁCERES RECEBE NOTA
ZERO EM TRANSPARÊNCIA

No mês de dezembro de 2015 o Ministério 
Público Federal divulgou uma lista com as 
respectivas notas referentes ao portal da 
transparência dos municípios brasileiros. A 
Cáceres foi atribuido nota zero, assim como 
outros vinte e um municípios de Mato Grosso, 
sendo doze deles pertencentes à região da 
grande Cáceres. Na oportunidade, o presidente 
do Observatório Social concedeu entrevista na 
Rádio Centro América FM para esclarecer os 
motivos que levaram a essa avaliação tão 
negativa, o que para a instituição não gerou 
nenhuma surpresa, haja vista ser essa nossa 
principal ferrmenta de trabalho, e as dificuldades 
em conseguir informações, seja via portal, seja 
por requerimento físico, são infinitas.

CONFERÊNCIA DE 
PROCESSOS LICITATÓRIOS

No período de julho de 2015 a abril de 2016, o 
Observatório Social acompanhou diversos 
processos licitatórios junto a Prefeitura Muncipal 
de Cáceres. Externamos a população cacerense 
nossa dificuldade em acompanhar um maior 
número de licitações em virtude da falta de 
voluntários para tal atividade. Com certeza com 
uma maior colaboração dos cacerenses, nosso 
trabalho poderá ter resultados muito mais 
significativos. Em virtude disso, gostariamos de 
fazer um apelo a todos àqueles que ainda não 
doam parte do seu tempo à causa social,para que  
venham somar conosco. O Observatório possui 
todas as ferramentas para a prevenção da 
corrupção. Conheça nosso trabalho e venha 
exercer seu dever de cidadão.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO 

DAS METAS FISCAIS

No dia 25 de feveiro de 2016 foi realizada 
nas dependências da Câmara Municipal 
de Cáceres audiência pública para 
debater o cumprimento das metas fiscais 
por parte do Executivo em relação ao 
te rece i ro  quadr imes t re  de  2015 . 
Infelizmente, podemos perceber mais uma 
vez a ausência da população nesse tipo de 
discussão, que sempre reclama das ações 
do poder público ou da falta dessas, mas 
não participa das decisões políticas do 
município. Reclamar que falta água, saúde 
de qualidade, educação, segurança, 
dentre outros, não resolve o problema. 
Esse cenário tem que mudar, e isso 
depende de todos!

PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA

Há algum tempo temos cobrado da Prefeitura, como foi publicado em 
prestações de contas anteriores que este Observatório divulgou à população 
cacerense, a construção do almoxarifado central. Com a apresentação de 
modelos de projetos  que foram bem sucedidos, desenvolvidos na cidade de 
Maringá-PR, não nos resta dúvidas que essa obra garantirá maior controle e 
eficiência no recebimento e distribuição das mercadorias adquiridas pelo 
município, além de propiciar um armazenamento mais adequado, evitando 
desperdícios. Depois de varias investidas por parte dessa Entidade, a 
Prefeitura Municipal de Cáceres iniciou a construção do prédio que abrigará 
esse almoxarifado. Apesar que, depois de pronto, ainda não vai comportar o 
depósito de todas as secretarias, consideramos um grande passo para o 
controle social. O obra está em rítimo muito lento, e por esse motivo 
gostaríamos do apoio da população para que nos ajude a cobrar a finalização 
dela, haja vista a tamanha importância que ela nos trás. 
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Na foto: Expedito Pereira e apresentadores da Rádio Centro América FMNa foto: Expedito Pereira e apresentadores da Rádio Centro América FMNa foto: Expedito Pereira e apresentadores da Rádio Centro América FM



Como atividade rotineira, esta Entidade tem realizado conferências 
sistemáticas junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde são verificados 
ítens como quantidade de produtos, data de validade, se os medicamentos 
de fato são aqueles que foram comprados, etc. Como resultado dessa 
atividade, foi gerado um relatório demonstrando as inconsistências 
encontradas, o qual foi protocolado junto a referida Secretaria, para que o 
gestor da pasta tome as devidas providências para saná-las.

CONFERÊNCIA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA  DE SAÚDE

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Desde a publicação da Lei de Acesso à Informação em Novembro de 2.011 e sua 
entrada em vigor em Maio de 2.012, o Observatório Social tem efetuado 
comunicações ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, 
relatando o descumprimento por parte da Prefeitura Municipal de Cáceres da Lei 
12.527/2011, que regulamenta a implantação dos portais da transparência. Junto a 
esses comunicados foram encaminhados aos Órgãos Estatais uma série de 
provas referentes as ocorrências de desrespeito à legislação, decorrentes das 
dificuldades diárias que esta Entidade tem para acessar informações 
importantíssimas para o desenvolvimento eficiente dos nossos trabalhos. No mês 
de março de 2016, essa denúncia gerou a instauração de uma Ação Civil Pública, 
obrigando a Prefeitura a cumprir a legislação vigente. Essa ação foi deferida pela 
justiça e o Prefeito foi devidamente citado, tendo sido concedido prazo de 120 
(cento e vinte) dias para regularização do portal, sob pena de multa diária de R$ 
5.000,00 ( cinco mil reais), em caso de descumprimento.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANOS DE 2013, 2014 E 2015

DISCRIMINAÇÃO  DAS RECEITAS RECEBIDAS

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS 

DESPESAS POR SECRETARIA

 

ANO DE 2013

 

ANO DE 2014

 

ANO DE 2015

 

CÂMARA MUNICIPAL

  

3.976.304,00

 

4.326.210,96

 

4.296.036,33

 

GABINETE DO PREFEITO

  

526.626,85

 

660.569,92

 

954.159,88

 

SECRETARIA DE GOVERNO

 
1.334.487,80

 
1.735.326,77

 
2.242.275,74

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

1.555.824,24
 

1.666.006,14
 

2.201.809,79
 

SECRETARIA DE FINANÇAS
 

7.310.383,84
 

7.476.515,33
 

7.665.410,32
 

SECRETARIA DE SAUDE
  

18.809.004,86
 

22.670.227,14
 

31.543.914,45
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  

33.503.461,23
 

45.527.096,06
 

49.044.181,25
 

SECR. DE OBRAS SERV. URBANOS  11.870.215,36 21.547.328,21 28.361.191,18 

SECR. MEIO AMBIENTE E TURISMO 626.840,35 167.832,29 UNIFICADA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 750.203,70 348.520,33 422.547,91 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 342.203,89 534.122,14 591.927,54 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 3.309.115,94 4.664.051,48 7.306.618,70 
SECRET. ESPORTE, CULTURA, LAZER  919.829,67 1.224.979,85 1.544.534,49 
SECRET. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 
96.350,28

 
35.920,84

 
UNIFICADA

 SECRETARIA DE FAZENDA
 

NÃO EXISTIA
 

1.220.631,38
 

2.623.192,99
 SECR. IND.COM.M.AMBTE TURISMO 

  
UNIFICADA

 
776.564,50

 
1.348.561,88

 PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO

  
1.044.710,04

 
1.012.216,59

 
1.443.932,08

 TOTAIS DAS DESPESAS 2013 A 2015

 

85.975.562,05

 

115.594.119,93

 

141.590.294,53

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cáceres

SOCIAL DE CÁCERES

AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS NO ANO DE 2015

O quadro abaixo tem por finalidade chamar a atenção do 
empresariado cacerense sobre as oportunidades de negócios 
que estão perdendo em vista do imenso volume de aquisições 
de produtos e serviços que são efetuados pelo município 
anualmente.
A Prefeitura Municipal de Cáceres durante o ano de 2.015 
efetuou aquisições de produtos e serviços utilizados para o 
atendimento de suas finalidades, cujo valor total importou em 
mais de R$ 108 milhões de reais. É uma soma respeitável de 
compras e, cuja maioria foi realizada junto a fornecedores 
localizados em outros municípios. Grande oportunidade de 
negócios que está sendo perdida pelos empresários 
cacerenses. Vejamos abaixo as modalidades de licitações e 
compras que foram utilizadas pela Prefeitura durante o ano. 
Esclarecemos que uma parcela das licitações é realizada sob a 
forma de ata de registro de preços, o que significa que nem 
todos os produtos e serviços licitados foram ainda efetivamente 
retirados junto aos fornecedores.

TOTAL DAS LICITAÇÕES EM 2015 R$108.125.321,45

Fonte: Prefeitura Municipal de Cáceres – Secretaria de Administração

MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
Concorrência Pública    
Pregão Eletrônico     
Pregão Presencial     
Tomada de Preços     
Dispensa de Licitação    
Inexigibilidade de Licitação  

VALOR EM R$
R$ 5.603.873,25
R$ 64.849.659,93
R$ 28.428.824,27
R$ 3.582.112,53
R$ 805.092,42
R$ 1.273.646,52
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011)



ÓRGÃO
 

 SERVIDORES
 

EM 12/2015
 VALOR GASTO

 

GABINETE DO PREFEITO
 

9
 

R$
   

606.827,30
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

63
 

R$
  
2.396.486,11

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

50
 

R$
  
1.253.283,48

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 

25
 

R$
   

728.497,62
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

600
 

R$ 17.370.598,88
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 

1102
 

R$ 30.411.736,26
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 

E SERV. URBANOS
 

120
 

R$
  
3.216.828,07

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 

7
 

R$
   

298.784,84
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 

12
 

R$
   

367.345,09
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 

163
 

R$
  
3.391.909,67

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E 
LAZER

 31
 

R$
  
1.016.323,95

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 39 R$   1.449.719,60  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMERCIO E 
MEIO AMBIENTE 30

 
R$ 678.075,63

 

TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES 2251

 
R$ 63.186.416,50

 
 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Cáceres

Vamos demonstrar, separadamente, as despesas com salários
pagos aos servidores municipais no ano de 2015

DESPESAS SALARIAIS POR SECRETARIA REFERENTE AO ANO DE 2015 CONFERÊNCIA DE
PROCESSOS LICITATÓRIOS

No mês de dezembro de 2015, a 
Câmara Municipal realizou duas 
licitações que totalizariam R$ 
295.000,00, visando as reformas 
elétrica e estrutural do seu prédio, 
sendo que uma delas aconteceu em 
pleno recesso natalino. Diga-se de 
passagem tratar-se de uma prática 
adotada por Eles nos finais de ano, 
haja vista que isso já aconteceu em 
e x e r c í c i o s  a n t e r i o r e s .  N a 
oportunidade, o Observatório Social, 
com o apoio incondicional de seus 
voluntários, fez a verificação da 
documentação exigida conforme os 
editais através de minucioso exame 
aos dois processos (foto acima) e 
para  nossa  surp resa ,  fo ram 
encontrados uma série de indícios 
de irregularidades, que variavam da 
falta de um simples documento à 
ausência de comprovação do 
pagamento da caução exigida à 
empresa vencedora. Notificada 
sobre o fato por essa Entidade, que 
não economizou tempo para 
encaminhar à Câmara todos os 
documentos nos quais foram 
embasados tal suspeita, a Casa nos 
respondeu por meio de ofício 
s i m p l e s  a s s i n a d o  p o r  s e u 
P r e s i d e n t e ,  s e m  q u a l q u e r 
documento de comprovação das 
j u s t i fi c a t i v a s  a p r e s e n t a d a s , 
argumentando que de quase todos 
os apontamentos de irregularidades 
eram improcedentes e apenas o que 
se referia à ausência da autorização 
do IPHAN era pertinente. Com isso, 
entendemos prudente comunicar os 
fatos ao Ministério Público Estadual 
que prontamente ofereceu denúncia 
ao judiciário pedindo a anulação de 
ambos os processos, bem como a 
punição da empresa envolvida, que 
foi a mesma vencedora dos dois 
certames. Da denúncia promovida 
pelo Ministério Público originaram 
duas ações judiciais em desfavor da 
Câmara Municipal e da empresa 
contratada, as quais tramitam na 
justiça local.

CONTINUAÇÃO
PÁG. 05
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PRESTE MUITA ATENÇÃO NA PRODUÇÃO
DOS NOSSOS VEREADORES EM 2015

PROPOSITURAS

 

DISCRIMINAÇÃO POR VEREADOR

 

APROVAÇÃO

 
 

 

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

  

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 

Projeto de decreto legislativo n.º 07, de 03/08/2015, 
concedendo título de “Cidadã Cacerense” à ilustre senhora 
Dr.ª LUCILA HERCÍLIA GOMES PAULINO .

 

21/09/2015

 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 

Projeto de decreto legislativo n.º 23, de 18/09/2015, 
concedendo título de “Cidadã Cacerense” à ilustre senhora 
MARIA DE FÁTIMA AMORIM SILVA .

 

21/09/2015

 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 

Projeto de decreto legislativo n.º 02, de 27/03/2015, propondo 
a concessão de título de “Cidadã Cacerense” à senhora 
NEIDE DOS SANTOS CARIOCA.

 

30/03/2015

 

 

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

  

PROJETO DE 
LEI

 

Projeto de lei n.º 19, de 13/11/2015, que denomina como Rua 
Alexandre Nieczay, a via pública sem nome, localizada no 
loteamento Ipanema, no bairro Cavalhada

 
Tramitando

 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 Projeto de decreto legislativo n.º 24, de 18/09/2015, 
concedendo título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
MANOEL LEOPOLDO.

 21/09/2015

 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 Projeto de decreto legislativo n.º 25, de 18/09/2015, 
concedendo título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
GABRIEL ALVES DE MOURA NETO.

 21/09/2015

 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO

 
Projeto de decreto legislativo n.º 26, de 18/09/2015, 
concedendo título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS.

 
21/09/2015

 

PROJETO DE 
LEI

 Projeto de Lei n .º 18 de 27/10/2015, que dispõe
 

sobre a 
inclusão da “Festa da Banana” no calendário de eventos

 
do 

Município
 

de Cáceres e Patrimônio Público Municipal.
 

25/01/2015
 

 
EDMILSON PORFÍRIO DE CAMPOS

  

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO 

Projeto de decreto legislativo n.º 02, de 06/07/2015, que 
propões a outorga de título de Títulos de Cidadão Cacerense 
aos radialistas ILDEFONSO ROSA, LUIZ PAULO ROCHA DE 
OLIVEIRA E VAGNER AMARANTE DE ALMEIDA (DABOLIS 
JR.).  

06/07/2015  

PROJETO DE 
LEI

 

Projeto de lei n.º 20, de 14/12/2015, que proíbe a cobrança 
de taxa de religação de serviços de água e esgôto no âmbito 
do município de Cáceres-MT.

 

Tramitando
 

 
EDMILSON TAVARES DE OLIVEIRA

  PROJETO DE 
LEI

 

Projeto de lei n.º 17, de 16/10/2015, que dispõe sobre

 
a 

inclusão do “Movimento Compre do Pequeno”

 

no calendário 
de eventos do município de Cáceres e Patrimônio.

 

03/11/2015

 

PROJETO DE 
LEI

 

Projeto de lei n.º 16, de 22/08/ 2014, dispondo sobre a 
instituição de feriado municipal anual no dia seis de outubro, 
data comemorativa ao aniversário de fundação da cidade de 
Cáceres.

 

Tramitando

 

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROJETOS DE LEIS E PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS - 2015

Foto: Cléber Rodrigues, Thiago Pereira, Foto: Cléber Rodrigues, Thiago Pereira, 
Expedito Pereira e Elton AlencarExpedito Pereira e Elton Alencar

Foto: Cléber Rodrigues, Thiago Pereira, 
Expedito Pereira e Elton Alencar



...
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Para melhor entendimento vamos 
resumir o que fizeram os nossos 
vereadores em 2015

Projetos de Lei apresentados: 21
Agora vamos ver do que eles trataram:

Ÿ  09 deles trataram de inclusão de 
eventos no Calendário Oficial do 
Município;

Ÿ  02 se referem a reconhecimento 
de utilidade pública de entidades 
do município;

Ÿ  1 se refere a proibição da 
cobrança da taxa de religação de 
água;

Ÿ  1 instituição do dia seis de outubro 
como feriado municipal;

Ÿ  1 instituição do prêmio “Mulher 
Destaque de Cáceres”;

Ÿ  1 inclusão do peixe na merenda 
escolar da rede municipal;

Ÿ  1 denominação da Cozinha 
Comunitária “Irmã Maria Estevão”

Ÿ  1 Tombamento histórico da árvore 
Chimbuva, que se encontra na 
SICMATUR;

Ÿ  1 instituição do projeto Porteira 
Adentro;

Ÿ  1 criação da denominação “ZPE 
Verde”;

Ÿ  1 abertura de crédito adicional 
especial para realização do 
concurso público

Ÿ  1 um referente a denominação de 
rua.

Ÿ  D e c r e t o s  L e g i s l a t i v o s 
apresentados: 27

Ÿ Agora vamos ver do que eles 
trataram:

Ÿ  26 são referentes a concessão de 
Títulos de Cidadão Cacerense

Ÿ  01 referente a convocação de 
suplente para vaga surgida em 
v i r tude  de  a fas tamento  de 
vereador.

Ÿ U m a  o b s e r v a ç ã o  m u i t o 
importante: Veja os nomes dos 
vereadores que não apresentaram 
sequer um Projeto de Lei:

Ÿ  Alvasir Ferreira de Alencar
Ÿ  Félix Manoel Souza Pinto Alvarz 

(Dr. Félix)
Ÿ  Salmo César da Silva
Ÿ  Tarcísio Carlos Paulino

Diante desse quadro de produtividade 
dos nosso vereadores, vale lembrar que 
no  d ia  25 /03 /2015 a  popu lação 
c a c e r e n s e ,  r e p r e s e n t a d a  p e l o 
Observatório Social e mais nove 
Entidades, protocolaram junto à Casa um 
manifesto onde foram elencados vinte e 
seis temas que deveriam ser agraciados 
pelos nossos representantes, tais como 
cumprimento da lei de transparência, 
observância às funções do Poder 
Legislativo em consonância com o 
Capítulo I do Título II da Lei Orgânica 
Municipal, qualidade da produção 
legislativa, estradas vicinais, merenda 
escolar, dentre outros, dos quais foi 
cumprido apenas um deles, que foi a 
realização do concurso público para 
provimento de vagas, e mesmo assim 
após decisão judicial. 
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SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE

  

PROJETO DE 
LEI

 Projeto de lei n.º 2, de 09/02/2015, dispondo sobre a inclusão 
da “Corrida de Pedestre”, realizada anualmente,

 

no calendário 
de eventos do município de Cáceres.

 
13/07/2015

 

PROJETO DE 
LEI

 Projeto de lei n.º 16, de 28/08/2015, dispondo sobre 
reconhecimento como utilidade pública a entedidade 
denominda Associação Cacerense de Inclusão a Cultura e 
Esporte –

 
“ACICE”.

 

28/09/2015

 

PROJETO DE 
LEI

 Projeto de li n.º 15, de 07/08/2015, dispondo sobre o 
tombamento histórico da árvore Chimbuva, existente na área 
de fronte ao prédio onde hoje é a SICMATUR.

 
26/08/2016

 

PROJETO DE 
LEI

 Projeto de lei n.º 10, de 18/05/2015, que dispões sobre a 
criação do “Projeto Porteira a Dentro” em nosso município.

 06/07/2015
 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO
 

Projeto de decreto legislativo n.º 16, de 14/08/2015, 
concedendo o título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
RENATO BRAGA PIRES.

 

17/08/2015
 

 
TARCÍSIO CARLOS PAULINO

  

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO
 

Projeto de decreto legislativo n.º 13, de 03/08/2015, 
concedendo título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA.

 

26/08/2015
 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO 

Projeto de decreto legislativo n.º 18, de 26/08/2015, 
concedendo título de “Cidadã Cacerense” à ilustre Senhora 
Christiane da Costa Marques Neves Silva. 

26/08/2015
 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO 

Projeto de decreto legislativo n.º 22, de 28/08/2015, 
concedendo título de “Cidadã Cacerense” à ilustre Senhora 
MARIA MADALENA DE SOUZA PINTO. 

31/08/2015 

...

 VALDENÍRIA DUTRA FERREIRA  

PROJETO DE 
LEI 

Projeto de lei n.º 09, de 09/04/2015, incluindo a “Festa da 
Pamonha” do Distrito do Caramujo no calendário de eventos do 
município de Cáceres-MT 

06/07/2015 

PROJETO DE 
LEI 

Projeto de lei n.º 03, de 27/03/2015, que dispõe sobre a criação 
da denominação “ZPE VERDE” no município de Cáceres-MT 

13/07/2015 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO 

Projeto de decreto legislativo n.º 04, de 17/07/2015, que propõe 
a outorga de Título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
MÁRIO RODRIGO KAORU UTSUNOMYA. 

20/07/2015 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO 

Projeto de decreto legislativo n.º 05, de 17/07/2015, que propõe 
a outorga de Título de “Cidadão Cacerense” ao ilustre Senhor 
ONAIR AZEVEDO NOGUEIRA. 

20/07/2015 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO
 

Projeto de decreto legislativo n.º 06, de 20/07/2015, que propõe 
a outorga de Título de “Cidadã Cacerense” à ilustre Senhora 
SARAH ARGENTI ALVARENGA.

 

20/07/2015 

 
MESA DIRETORA

  
PROJETO DE 

LEI
 

Projeto de lei n.º 08, de 25/03/2015, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2015 
para realização de concurso púbico.

 

06/04/2015
 

PROJETO DE 
DECRETO 

LEGISLATIVO
 

Dispões sobre a convocação de suplente imediato para a vaga 
surgida em decorrência de afastamento de Vereador

 

13/04/2015
 

 

Vejam no quadro abaixo demonstrativo do 
quanto a população cacerense pagou para 
a manutenção da Câmara Municipal e o 
quanto custou sua produção aos cofres 
públicos no ano de 2015.

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS EM 2015 
À POPULAÇÃO DE CÁCERES

Cada vereador custou anualmente:

Em 2014 cada vereador custou R$ 370.390,31
Em 2015 cada vereador custou R$ 390.548,75 

A Câmara Municipal de Cáceres custou 
mensalmente:

Em 2014 o valor de R$ 339.524,45
Em 2015 o valor de R$ 358.003,02

A Câmara Municipal de Cáceres custou 
diariamente:

Em 2.014 o valor de R$ 11.162,45
Em 2.015 o valor de R$ 11.769,96

Custo unitário dos atos editados pelos 
vereadores: (projetos de lei, decretos 
legislativos, indicações, requerimentos, 
moções, etc)

Em 2014 foram editados 639 atos. Custo por ato 
à população cacerense: R$ 6.376,05

Em 2015 foram editados 609 atos. Custo por ato 
à população cacerense: R$ 7.054,25

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
  

ANO DE 2014
 

ANO DE 2015
 

Repasse dos duodécimos pelo poder executivo:  R$ 4.326.210,96 R$ 4.760.001,00 
 

O balanço anual da Câmara Municipal de Cáceres, relativo aos anos de 2014 e 2015, 
apresentou os seguintes números:

DEVOLUÇÃO DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL
    

Valores Devolvidos durante o ano
 

R$ 
 

R$ 463.964,67
 

 

RECEITA LÍQUIDA NO ANO
     

R$ 4.326.210,96
 

R$ 4.296.036,33
 

Remuneração dos servidores
  

R$ 1.345.658,10
 

R$ 1.037.260,26
 

Remuneração dos Vereadores
  

R$
 

959.986,29
 

R$
 

956.999,99
 

Obrigações patronais
  

R$
 

447.232,89
 

R$
 

388.885,05
 

SUB-TOTAL –
 

DESPESAS COM PESSOAL
   

R$ 2.752.877,28
 

R$ 2.383.145,30
 

 

DESPESAS
COM REMUNERAÇÕES E ENCARGOS
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Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.

Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.

Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.



DEMAIS DESPESAS NO ANO

Verba de representação dos vereadores
 

R$
 

380.146,67
 

R$
 
386.400,00

 

Diárias
 

e Passagens
   

R$
 

64.165,00
 

R$
 
42.950,33

 

Material de consumo 
    

R$
 

141.057,17
 

R$
 
91.457,69

 

Serviço de consultoria
      

R$
 

35.000,00
 

R$
  

88.733,00
 

Serviços de terceiros Pessoa Jurídica
  

R$
 

560.109,24
 

R$
 
678.731,13

 

Serviços de terceiros Pessoa Física
 

R$
 

R$
  

8.420,00
 

Contribuições  R$ 2.700,00 R$   14.000,00  

Aquisição de bens para o imobilizado  R$ 138.238,00 R$   706,60  
 

SUB-TOTAL – DEMAIS DESPESAS     R$ 1.321.416,08 R$ 1.311.398,75  
 TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NO ANO  R$ 4.074.293,36 R$ 3.694.544,05  
 

Obras e Instalações – Reformas do prédio.  R$ 295.957,88  

Móveis, Utensílios e Equipamentos de Informática  R$ 251.946,00  

Veículo  R$ 49.990,00  

Outras Despesas  R$ 3.598,40  

SUB-TOTAL – DESPESAS CONTRATADAS E NÃO PAGAS R$ 601.492,28  
TOTAL – DESPESAS PAGAS E NÃO PAGA S  R$ 4.296.036,33  

 

DESPESAS CONTRATADAS E NÃO PAGAS NO ANO

DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
(ALGUMAS OBSERVAÇÕES INTERESSANTES)

01 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO E DIÁRIAS

Ano de 2010
 
R$

 
193.590,00

 

Ano de 2011
 
R$

 
158.400,00

 

Ano de 2012
 
R$

 
187.750,00

 

Ano de 2013
 
R$

 
159.675,58

 

Ano de 2014
 
R$

 
444.311,67

 

Ano de 2015
 
R$

 
429.350,33

 
 

A título de ilustração, trouxemos pra você a 
quantidade de funcionários entre concursados, 
comissionados e vereadores existentes na 
Câmara Municipal:
Com relação ao mês de Dezembro/2015 
temos o seguinte Quadro: 

Vereadores   11  

Servidores concursados   24  

Servidores comissionados  19  

TOTAL   54  
 Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.

COLETA DE ASSINATURAS PROGRAMA
“10 MEDIDAS CONTRA CORRUPÇÃO”

Programa Cidadania Fiscal

Durante a realizaçã da Festa de São Luiz de 
Cáceres, em agosto de 2015, os voluntários 
do Observatório Social de Cáceres, em apoio 
ao projeto de autoria do Ministério Público 
Federal, fez coleta de assinaturas junto a 
população local. O resultado do trabalho foi a 
entrega ao MPF de mais de mil assinaturas, 
engrandencendo dessa forma o projeto. 
Lembrando que as assinaturas colhidas em 
todo País foram entregues na Câmara dos 
Deputados em Brasília, no mês de março 
passado. A nossa expectativa é de que os 
projetos venham a ser aprovados pelo 
Congresso Nacional e transformados em Lei, 
conforme proposto pelo Ministério Público 
Federal.

2.º FEIRÃO DO IMPOSTO

Entre os dias 20 e 22/11/2015 a Associação 
Comercial e Empresarial de Cáceres realizou 
o 4.º Festival de Flores de Holambra. Na 
oportunidade, a Entidade que tem sido nossa 
parceira incondicional cedeu o espaço onde 
realizamos o 2.º Feirão do Imposto. Nesse 
evento, o Observatório Social trás para a 
população cacerense os reais valores que 
elas pagam em carga tributária, concretizando 
a informação tão corriqueiramente veículada 
na grande mídia. Para amostragem, tomamos 
como referência produtos de uso mais comum 
em nosso cotidiano, como cesta básica, 
combustível, energia elétrica, celulares, 
veículos, dentre outros. O maior desejo com 
essa atividade é que as pessoas, tomando 
maior conhecimento sobre os altos índices de 
carga tributária do nosso país, despertem o 
interesse em fiscalizar o destino desses 
recursos. 

DEBATE SOBRE CORRUPÇÃO COM 
ALUNOS DA ESCOLA UNIÃO E FORÇA

Em novembro de 2015, foi realizada uma 
atividade muito interessante em parceria entre 
o Observatório Social de Cáceres, a Escola 
Estadual União e Força, Ministério Público 
Federal, OAB e Secretaria de Segurança 
Pública. Na oportunidade, essas entidades 
promoveram um debate com os alunos da 
referida escola sobre assuntos pertinentes à 
corrupção. A percepção dos atos corruptos foi 
tema central do evento, tendo sido debatido 
por todos os palestrantes presentes. Temos 
dedicado especial atenção a esse tipo de 
atividade, os quais são direcionados à 
população jovem de Cáceres, objetivando 
despertar nos mesmos o verdadeiro sentido 
da palavra Cidadão. Entendemos que o 
exercício da cidadania se inicia pela educação 
dos nossos jovens.

Foi realizado no mês de fevereiro do 
presente ano o Muitirão da Cidadania 
Rural, realizado pelo SENAR e em 
parceria com a Prefeitura Municipal de 
Cáceres. Várias atividades foram 
ofericidas àquela comunidade. O 
Obse rva tó r i o  Soc ia l  es teve  l á 
esclarecendo um pouco mais sobre 
nosso trabalho, e também levando ao 
conhecimento deles a importência de 
sermos verdadeiros cidadãos no que 
concerne ao cumprimento dos nossos 
deveres, bem como o exercício dos 
nossos direitos.

 PARTICIPAÇÃO MULTIRÃO DA CIDADANIA
 DISTRITO DE VILA APARECIDA

SEGUNDO ENCONTRO REGIONAL DOS
 OBSERVATÓRIOS SOCIAIS DO NORTE E CENTRO OESTE

Entre os dias 11 e 12 de setembro de 2015, foi realizado na cidade Goiânia-GO o 
Segundo Encontro Regional dos Observatórios Sociais do Norte e Centro Oeste. Lá 
estiveram os Observadores Expedito Pereira, Hélio Ribeiro e Thiago Pereira. Além da 
interação entre as pessoas lá presentes foram abordados temas relacionados à 
educação fiscal, projeto de lei de iniciativa popular do Ministério Público Federal, 
denominado “10 Medidas Contra a Corrupção, bem como as programações das 
ações dos Observatórios Sociais do Norte e do Centro Oeste.

2014 2015
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Programa Relacionamento com Parceiros

Foto: Ana Carolina, Expedito Pereira, Ana Leny, Maria Stefani e João BatistaFoto: Ana Carolina, Expedito Pereira, Ana Leny, Maria Stefani e João BatistaFoto: Ana Carolina, Expedito Pereira, Ana Leny, Maria Stefani e João Batista

Foto: Wellington Maciel, Cléber Rodrigues, Tato Giraldelli, Expedito Pereira e Ana LenyFoto: Wellington Maciel, Cléber Rodrigues, Tato Giraldelli, Expedito Pereira e Ana LenyFoto: Wellington Maciel, Cléber Rodrigues, Tato Giraldelli, Expedito Pereira e Ana Leny

Foto: Cléber Rodrigues e Maria StefaniFoto: Cléber Rodrigues e Maria StefaniFoto: Cléber Rodrigues e Maria Stefani

Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.

Fonte: Câmara Municipal de Cáceres.



No mês de setembro de 2015, o 
Observatório Social de Cáceres 
realizou uma palestra de apresentação 
da entidade aos alunos do curso de 
Ciências Contábeis da FAPAN. Nosso 
p r i n c i p a l  o b j e t i v o  é  l e v a r  a o 
conhecimento da população cacerense 
da melhor forma possível o trabalho que 
nós desenvolvemos, objetivando 
sempre a obtenção de parceiros e 
voluntários para essa causa tão nobre. 
N e s s e  p o n t o ,  m e r e c e  n o s s o 
agradecimento especial a Faculdade do 
Pantanal, que a muito tempo acredita 
em nosso projeto, e tem sido uma 
parceira incondicional.

PALESTRA DE APRESENTAÇÃO
AOS ACADÊMICOS DA FAPAN

REUNIÃO DEPARTAMENTO DE DIREITO UNEMAT

No dia 29/10/2015, o 
Observatór io Social 
esteve reunido com a 
coordenação do curso 
de Direito da UNEMAT, 
onde foi proposto um 
termo de parceria entre 
as entidades, visando à 
aquisição de estagiários 
cedidos por  aquela 
i n s t i t u i ç ã o .  D e n t r e 
outros efeitos positivos 

que podemos avaliar caso ela seja consolidada (estamos aguardando 
o retorno por parte da instituição), é a aproximação tanto da 
universidade e do próprio Observatório Social com a população, por 
meio da realização de atividades de controle social.

7.º FOMENTA NACIONAL – SEBRAE

Entre os dias 17 e 18 de novembro de 2015, foi 
realizado no Centro de Eventos do Pantanal, em 
Cuiabá-MT, o 7.º Fomenta Nacional, realizado pelo 
SEBRAE. O evento tem como finalidade estimular a 
participação dos micro e pequenos empresários nos 
certames de compras públicas. Na oportunidade 
foram ministradas palestras referentes a ideias 
inovadoras que mudaram a realidade de alguns 
municípios brasileiros e estrangeiros, que passaram 
a priorizar a participação do empresariado local nas 
compras municipais, fazendo com que esses 
recursos permanecessem nos municípios. Apenas 
para se ter uma ideia, o município de Cáceres licitou 
no ano de 2015 entre produtos e serviços, a quantia 
de R$ 108.125.321,45, com já mencionado acima, 
sendo que desse total a grande maioria foi adquirida 
junto a empresas localizadas em outros municípios. 
Com base nesses dados, podemos perceber que 
uma das soluções para nossa economia está bem 
próximo de nós, e a deixamos escapar a cada ano. Os 
empresários cacerenses ainda não se aperceberam 
que temos um cliente que consome mais de 100 
milhões de reais por ano e não comparecem com 
suas empresas para participar desse grande 
mercado.

Nesse ano de 2015, a CGU (Controladoria Geral da União) contou com a parceria do Observatório 
Social de Cáceres para realização do 7.º Concurso de Desenho e Redação. Na oportunidade, a 
CGU contribuiu com a metodologia, regulamento e premiação, e o Observatório contribuiu na 
articulação com as escolas do município. Por ser o primeiro ano em que essa parceria se realizou, 
foram convocadas apenas onze escolas estaduais, das quais seis participaram. A meta para esse 
ano e envolver um número bem maior de escolas, entre as municipais, estaduais e particulares. 

7.º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA CGU

15/01/2016 – REUNIÃO SINDICATOS PATRONAIS

Objetivando simplificar o processo de obtenção anual 
do alvará perante a Prefeitura Municipal de Cáceres, o 
Observatório Social, em parceria com a Associação 
Comercial, o CDL, o Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC e os sindicatos patronais 
SINDUSCON, SINDIMEC E SIA elaboraram 
documento endereçado ao Prefeito Francis Maris no 
qual sugerem a simplificação das formas utilizadas 

pela Prefeitura para expedição do mesmo. Dentre os itens abordados no documento estão: 
expedição do alvará apenas uma vez, ou seja, no início da atividade da empresa; abolição da 
exigência do alvará do Corpo de Bombeiros; abolição da exigência de só expedir o alvará aos 
contribuintes que não possuam dívidas com a Prefeitura, dentre outras. O documento foi 
protocolizado junto ao Prefeito no dia 23 de Fevereiro de 2.016 e até o encerramento dessa 
prestação de contas nenhuma das Entidades participantes receberam qualquer manifestação por 
parte da Prefeitura Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER
TABLADOS E CEVAS NO RIO PARAGUAI

No mês de fevereiro do corrente ano, o Ministério Público 
Federal realizou nas dependências da Universidade do 
Estado de Mato Grosso audiência pública para debater 
junto à comunidade ribeirinha os problemas referentes às 
cevas, tablados e acampamentos irregulares que se 
espalham ao longo do Rio Paraguai. Esse evento contou 
com a presença de autoridades como a Marinha do Brasil 
e a SEMA, além de representantes da categoria dos pescadores e também os ocupantes dessas 
propriedades. Uma situação atípica a esse tipo de evento e que nos chamou muita atenção foi a 
presença maciça da população. Isso demonstra que quando o Poder Público, de forma organizada, 
se aproxima das pessoas, os resultados são sempre positivos. O tema relacionado aos tablados 
construídos ao longo do Rio Paraguai foi objeto de trabalho do Observatório Social em parceria com 
a SEMA em ação realizada no mês de Outubro de 2.013, quando todos os proprietários foram 
notificados para regularizar sua situação em conformidade com o decreto estadual n.º 1.210/2012. 
Infelizmente, por desinteresse da SEMA na continuidade das ações naquela oportunidade, o projeto 
não avançou. Esperamos que o atual tenha melhor sorte.

No ano de 2015, atendendo inclusive a um pedido 
do Observatório Social do Brasil, foram estreitados 
os vínculos com os conselhos municipais. Essa 
estratégia visa fortalecer o Controle Social 
promovido por essas entidades, já que possuem 
funções muito parecidas. No referido ano, 
principalmente a partir do segundo semestre, a 
relação foi intensificada, principalmente com o 
Conselho Municipal de Saúde e Conselho 
Municipal de Educação. Com o primeiro, foi 
debatido no dia 22/07/2015, a recuperação de 
valores junto ao Ministério da Saúde. Para o ano de 
2016 a meta é ampliar ainda mais essa parceria 
que só resulta em bons frutos à sociedade 
cacerense, com aproximação de pelo ou menos 
outros dois conselhos, que é o da Alimentação 
Escolar e o Conselho da Comunidade. 

CONSELHOS MUNICIPAIS
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Foto: Hélio Ribeiro, Expedito Pereira, Danielle Cevallos e Thiago PereiraFoto: Hélio Ribeiro, Expedito Pereira, Danielle Cevallos e Thiago PereiraFoto: Hélio Ribeiro, Expedito Pereira, Danielle Cevallos e Thiago Pereira

Foto: Expedito Pereira, Douglas, Elton Ourives, Marcos Pagaiani, Foto: Expedito Pereira, Douglas, Elton Ourives, Marcos Pagaiani, 
Davi, Arthur Henrique e Jeferson FariaDavi, Arthur Henrique e Jeferson Faria

Foto: Expedito Pereira, Douglas, Elton Ourives, Marcos Pagaiani, 
Davi, Arthur Henrique e Jeferson Faria



No mês de fevereiro do corrente ano foi realizado nas dependências da Universidade do Estado de Mato Grosso, no auditório Edvaldo Reis, palestra 
com o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Foi abordado como tema central a importância da transparência na 
construção de uma gestão pública eficiente. Na oportunidade, o Observatório Social entregou a Ele cópia do pedido para celebração de Termo de 
Cooperação Técnica entre as Entidades, cujo pedido original havia sido feito em Agosto de 2.014 e até então não atendido. Fruto disso é que no dia 
14/04/2016, os Observatórios Sociais de Mato Grosso (Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis e Sorriso) estiveram na capital do Estado para assinatura 
do Termo de Cooperação. As finalidades do documento são basicamente duas: a)- elaboração de programas de capacitação os quais deverão 
abordar temas específicos à fiscalização, destinados aos Observadores e também aos servidores públicos e, b)- criação de um canal de 
comunicação direta com o TCE-MT para informações, consultas e eventuais denúncias de irregularidades observadas na gestão pública municipal.
No mesmo evento foram firmados quarenta e quatro TAG's (Termo de Ajustamento de Gestão) entre o Tribunal de Contas e vinte e duas Prefeituras 
e outras vinte e duas Câmaras Municipais. Esse termo garante a implantação dos portais da transparência em todos esses órgãos em um prazo 
máximo de doze meses. Caso não seja cumprido, o Tribunal de Contas garante que as punições serão severas. A Prefeitura e Câmara Municipais 
de Cáceres se fizeram presentes.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O TCE-MT

Programa Prestação de Contas

Como nosso lema principal é cobrar transparência dos gestores 
públicos, estamos dando o bom exemplo ao realizar a entrega aos 
Associados, Voluntários e a população cacerense da nossa 
prestação de contas referente às ações realizadas no período de 
setembro de 2014 a junho de 2015. Nela estão informados os 
trabalhos que foram realizados visando a melhoria da gestão pública, 
bem como convocando os cidadãos do nosso município a serem 
mais participativos nas decisões políticas que os atinge diretamente. 

No ano de 2015 foram realizadas vinte e uma reuniões ordinárias, onde 
foram debatidos os mais diversos assuntos de interesse da Entidade, 
focado sempre na democracia e objetividade necessários ao bom 
andamento dos trabalhos.

REUNIÕES ORDINÁRIASPROGRAMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTREGA AOS ASSOCIADOS DA 4.ª PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Foto: Mairton, Ana Leny, Expedito Pereira, Maria Stefani,  Jeferson Faria e João BatistaFoto: Mairton, Ana Leny, Expedito Pereira, Maria Stefani,  Jeferson Faria e João BatistaFoto: Mairton, Ana Leny, Expedito Pereira, Maria Stefani,  Jeferson Faria e João Batista



AMARILDO PERES RODRIGUES
Vice-presidente de controle social
amarildoperes40@gmail.com
(65) 99973-6730

HÉLIO RIBEIRO DE ABREU
Vice-presidente Adm. e financeiro.
sitecontabilidade@brturbo.com.br
(65) 99614-0422

EXPEDITO M. PEREIRA
Presidente
expedito@imcoeste.com.br
(65) 99989-2239

JOÃO BATISTA DE SOUZA
Vice pres. para assuntos institucionais e aliança
jbatista67@hotmail.com
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