
 

 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

Senhores prefeitos e prefeitas! 

A gestão de qualidade é um assunto obrigatório nos dias atuais, não apenas nas 

repartições governamentais, mas também em todas as organizações, inclusive nas 

entidades de classe, acompanhando os avanços tecnológicos, fundamentais para o 

sucesso tão almejado.  

A Assomasul, como instituição que representa os 79 municípios de Mato Grosso do 

Sul, tem se esforçado muito no sentido de exercer seu papel seguindo esse modelo 

moderno e dinâmico, voltado ao atendimento de seus associados e buscando o 

diálogo franco com as autoridades públicas.   

Deficiências, no entanto, vão existir naturalmente, mas o que importa é a certeza do 

cumprimento de grandes realizações e ações prioritárias em torno de novas 

conquistas e avanços em nosso ideal municipalista.  

Chegamos até aqui conscientes da árdua missão e do importante dever de 

representá-los. 

Estejam seguros de que os procedimentos tomados até aqui foram transparentes e 

leais para com todos os associados, independentemente de cores partidárias, 

sobretudo, de acordo com as exigências das normas estatutárias.  

Diante disso, temos a convicção de que essa certificação representa o caminho 

mais indicado para que possamos prestar contas. Assim, a cada trimestre, vocês 

receberão esse relatório das atividades desenvolvidas pela Assomasul. 

 

Assomasul. Municipalismo forte. Estado Atuante!     

Presidente: Pedro Arlei Caravina e Diretoria 

 

 



 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Novas regras do Transporte Escolar pautam encontro de gestores na 

Assomasul. 

 

As novas regras do governo para manutenção dos convênios do Transporte Escolar 

com as prefeituras foram debatidas na quinta-feira (6) de fevereiro, durante 

encontro no plenário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul), em Campo Grande. 

O encontro reuniu gestores públicos, autoridades civis e militares ligadas ao setor e 

técnicos representantes dos municípios do Estado. 

Promovido pela presidência da Assomasul e pelo Cetran-MS (Conselho Estadual 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul), o evento lotou o plenário da 

entidade municipalista e contou com a presença de dirigentes de órgãos executivos 

e rodoviários de trânsito e transporte dos municípios, além de secretários 

municipais de Educação. 



 

 

 

Além de secretários municipais de Educação, participaram do evento técnicos 

responsáveis pelo setor na pasta e profissionais responsáveis pela licitação dos 

contratos dos veículos terceirizados do transporte escolar. 

Entre os principais temas da pauta, foram discutidos prazos e responsabilidades 

sobre os condutores e veículos do transporte escolar para o atual exercício 

financeiro. 

 

Diretoria e Conselho Fiscal da Assomasul se reúnem para planejamento anual 

da Entidade para o ano de 2020. 

 

O Presidente da Assomasul, Pedro Caravina, se reuniu com membros da Diretoria 

Executiva, Auxiliar e Conselho Fiscal da Assomasul na quarta-feira (12)  de 

fevereiro  para discutir e planejar as ações da Associação para o ano de 2020, e 

aprovar o balanço anual referente ao exercício de 2019, entre os assuntos tratados 



 

 

 

discutiu-se sobre reajuste nos valores repassado pelo Governo do Estado para os 

Municípios referente ao transporte escolar de alunos. 

Ainda na reunião o departamento jurídico da Assomasul orientou os Prefeitos 

membros da diretoria acerca prazos de afastamento para o período eleitoral. Outro 

assunto discutido pelos gestores foi referente a agenda de cursos de capacitação 

para os servidores municipais.  

 

Conselho do Fundersul discute investimentos do governo em reunião na 

Assomasul  

 

Em reunião na quinta-feira (12), na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato 

Grosso do Sul), em Campo Grande, os membros do Conselho de Administração do 

Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato 



 

 

 

Grosso do Sul) debateram a apresentação dos investimentos do governo do Estado 

em obras de infraestrutura previstos para 2020. 

Além da apresentação dos investimentos do governo para este ano, os membros 

trataram de outros assuntos de interesse administrativo. 

 

Assomasul recomenda suspensão das aulas na rede municipal de ensino 

 

A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) 
recomendou aos seus Associados no dia (17) de março, a suspensão temporária 
das aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. 

O documento, assinado pelo presidente da entidade municipalista, Pedro Caravina, 
inclui uma série de medidas para evitar a disseminação do COVID-19 (novo 
coronavírus) em Mato Grosso do Sul. 

A medida é com base principalmente à declaração pública de situação de pandemia 
em relação à doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março 
deste ano.   



 

 

 

A entidade também leva em consideração o Decreto Estadual nº 15.393, de 17 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no 
âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para a 
prevenção do contágio da doença COVID-19, que suspendeu as aulas presenciais 
nas unidades escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino até o dia 6 de 
abril. 

A Assomasul, ao tomar tal posição, também considerou o apelo de vários prefeitos 
que se dizem preocupados com a situação que deixou a população em pânico.  

Entre as medidas sugeridas pela diretoria da Assomasul consta a suspensão de 
eventos em locais públicos e as aulas nas escolas mantidas pelas prefeituras. 

A Assomasul também orienta as prefeituras disponibilizar à população material 

fornecido pelo Ministério da Saúde, bem como pelo governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul, sobre as medidas que podem ser adotadas para prevenção, 

controle e contenção de riscos para obstar a disseminação da doença nos 

municípios do Estado. 

Diante da crise, Assomasul orienta restrição de gastos nas prefeituras de MS 

 



 

 

 

Os impactos da crise causada pela pandemia do Covid-19 (coronavírus) preocupam 

os prefeitos sul-mato-grossenses. A principal apreensão diz respeito ao equilíbrio 

das contas das prefeituras, que já vinham sofrendo dificuldade devido à situação 

econômica do país, principalmente em cidades de pequeno porte, as quais 

dependem basicamente de repasses constitucionais como ICMS e FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios) para sobreviver. 

Diante da crise global agravada com a pandemia do Covid-19, o presidente da 
Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, 
orienta a adoção de medidas visando a contenção de gastos nas prefeituras do 
Estado. 

A restrição nos gastos públicos, segundo a recomendação da entidade 
municipalista, deve ser adotada por conta da grave crise econômica que o Brasil 
atravessa, em especial no setor de saúde pública, e por conta da iminente queda 
da receita, com reflexo negativo nas finanças dos municípios. 

“O momento é de cautela, porque as receitas dos municípios vão cair 
abruptamente. Então, a orientação que eu estou passando é restringir gastos. Se 
tiver algum gasto programado antes do coronavírus, as vezes uma concessão para 
o servidor, esse não é o momento de fazer isso, é de restringir e aguardar passar a 
crise”, aconselhou Caravina em áudio postado no grupo de WhatsApp dos 
prefeitos. 

Para o presidente da Assomasul, o alerta aos gestores públicos municipais é 
importante em decorrência do que pode ocorrer no futuro. 

“É importante que vocês façam uma análise com seus secretários de Fazenda, 
vejam aquilo que pode ser feito e aquilo que estava programado deve ser cortado, 
já preocupado com essa situação financeira que está por vir”, advertiu ele, 
referindo-se mais uma vez a queda da arrecadação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17ª COPA ASSOMASUL 
 
 

RELATÓRIO DA 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
ARBITRAL NA SEDE DA ASSOMASUL 12/02/2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estiveram presentes na sede da ASSOMASUL no dia 12/02/2020, os senhores 
MARCELO MIRANDA (Diretor Presidente da Fundesporte), JOSE DOMINGUES 
RAMOS (Diretor Geral da Assomasul), além dos secretários de esportes, educação 
e lazer de 36 (trinta e seis) município dos 57 (cinquenta e sete) municípios que 
participaram este ano da 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
INTERMUNICIPAL. Nesse mesmo dia tomamos conhecimento das 10 sedes da 
primeira fase e também foi feito os grupos e sorteio dos jogos de cada etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DA 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
ABERTURA EM DOIS IRMÃOS DO BURITI 07/03/2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

Teve inicio no dia 07/03/2020 a nossa 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE 
CAMPO INTERMIUNICPAL, realizada no ESTÁDIO MUNICIPAL AVELINÃO na 
cidade de DOIS IRMÃOS DO BURITI – MS. Onde participaram os municípios de 
AQUIDAUANA, CORUMBÁ, DOIS IRMÃOS DO BURITI (SEDE), RIBAS DO RIO 
PARDO e TERENOS, A EQUIPE DE BODOQUENA NÃO COMPARECEU. 
Estiveram presentes os (as) prefeitos, PEDRO ARLEI CARAVINA (Bataguassu) e 
presidente da Assomasul, REINALDO BENITES (Bela Vista), VALDIR COUTO 
JUNIOR (Nioaque), RODRIGO MIRANDA da fundesporte representando o 
governador REINALDO AZANBUJA e o Diretor presidente da fundesporte o Sr. 
MARCELO MIRANDA e o prefeito anfitrião EDILSON ZANDONA (Dois Irmãos do 
Buriti) alem de vários vereadores e diversas autoridades públicas. Das 05 (cinco) 
equipes participantes nessa fase, classificaram para a segunda fase as equipes de 
CORUMBÁ, DOIS IRMÃOS DO BURITI e RIBAS DO RIO PARDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
ETAPA SIDROLÂNDIA 14/03/2020 

 

 

         

Teve continuidade no dia 14/03/2020 a nossa 17ª COPA ASSOMASUL DE 
FUTEBOL DE CAMPO INTERMIUNICPAL, realizada no ESTÁDIO MUNICIPAL 
SOTERO ZÁRATE na cidade de SIDROLÂNDIA – MS. onde participaram os 
municípios de, CAMPO GRANDE, TACURU, LADÁRIO,  MARACAJU e 
SIDROLÂNDIA (SEDE) . Esteve presente o prefeito, REINALDO BENITES (Bela 
Vista) e o Sr. SANDRO LUIZ GONZALES, alem de vários vereadores e diversas 
autoridades públicas. Das 05 (cinco) equipes participantes nessa fase, classificaram 
para a segunda fase as equipes de CAMPO GRANDE, MARACAJU e 
SIDROLÂNDIA. 



 

 

 

 
 

RELATÓRIO DA 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
ETAPA BELA VISTA 15/03/202 

 

 

         

 

Teve continuidade no dia 14/03/2020 a nossa 17ª COPA ASSOMASUL DE 
FUTEBOL DE CAMPO INTERMIUNICPAL, realizada no ESTÁDIO MUNICIPAL 
OTÁVIO FONTOURA, na cidade de BELA VISTA – MS. onde participaram os 
municípios de, BELA VISTA, ANASTÁCIO, NIOAQUE, PONTA PORÃ, PORTO 
MURTINHO . Esteve presente o prefeito anfitrião o Sr. REINALDO BENITES (Bela 
Vista), alem de vários vereadores e diversas autoridades públicas. Das 05 (cinco) 
equipes participantes nessa fase, classificaram para a segunda fase as equipes de 
BELA VISTA, NIOAQUE e PONTA PORÃ. 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO DA 17ª COPA ASSOMASUL DE FUTEBOL DE CAMPO 
PARALIZAÇÃO COPA ASSOAMSUL 16/03/2020 

 

    

 

Por determinação do presidente e do diretor de esportivo da ASSOMASUL devido 

ao COVID-19, a 17ª COPA ASSOMASUL/2020, fica paralisada a partir do dia 

16/03/2020, por tempo indeterminado até que seja reestabelecido a segurança a 

saúde de todos para assim voltarmos com segurança com a nossa competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

Fevereiro/2020 

Seminário Modelo de Excelência de Gestão – MEG-TR  

Campo Grande/MS 

 

 

A Assomasul em parceria com Ministério da Economia (idealizador), UEMS, 

Instituto MS Competitivo, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande 

promoveram na sede da entidade municipalista, em Campo Grande o Seminário 

MEG/Tr que desenvolve diversas ações para a melhoria na gestão administrativa, 

uma delas é a integração e comunicação de todas as secretarias. Participaram do 

evento 19 Prefeitos dos seguintes municípios:  Alcinópolis, Bataguassu, Brasilândia, 

Campo Grande, Chapadão do Sul, Iguatemi, Inocência, Itaquirai, Japorã, Jatei, 

Laguna Carapã, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, 

Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Tacuru e Taquarussu e  também participaram, 

106 servidores dos seguintes municípios:  Bataguassu, Campo Grande, Corumbá, 

Dourados, Jaraguari, Jatei, Laguna Carapã, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, 

Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde 

de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Taquarussu e Três Lagoas.  

 



 

 

 

 

Fevereiro/2020 

Capacitação Modelo de Excelência de Gestão – MEG-TR  

Campo Grande/MS 

 

 

A Assomasul e o Sebrae/MS promoveram nos dias 05 e 06 de dezembro/2019, na 

Sala Multiuso dessa entidade municipalista o curso de Projetos e Captação de 

Recursos destinado a Agentes de Desenvolvimento e Gestores Municipais de 

Convênio como parte do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-MS. O 

Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que integra gestão 

pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades, para estimular a 

economia local e desenvolver os municípios. Participaram do evento os 48 

servidores dos seguintes municípios:  Bataguassu, Campo Grande, Corumbá, 

Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas e a equipe da 

Assomasul, UEMS e Escola de Governo/MS. 

 

 



 

 

 

 

Março/2020 

Videoconferência – comitê gestor Meg ms  

ações: MEG-TR, INTEGRAÇÃO de políticas de transparência, Integridade, 

eficiência e desburocratização.     

 

A Assomasul em parceria com o Governo do Estado, a Fundação Escola de 

Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), a UEMS (Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul), o Instituto MS Competitivo, a Secretaria do TCU no estado do 

Mato Grosso do Sul, a Superintendência  da Controladoria Regional da União no 

Estado do Mato Grosso do Sul – CGU, a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS), 

o TCE/MS, o SEBRAE e a Prefeitura de Campo Grande  promoveram no dia 23 de 

março de 2020, videoconferência através do Microsoft Teams, que tratou sobre os 

seguintes tópicos: painel do MEG Tr apresentado pelo senhor Thaner Castro 

superintendente da SEGOV, painel do “LAB-GEMS - Laboratório de eficiência e 

inovação na Gestão de Mato Grosso do Sul apresentado pelo Prof. Dr. Mateus 

(UEMS), painel sobre o Programa MS de Integridade, apresentado pelo 

coordenador do PMSI/CGE/MS o senhor João Francisco Arcoverde Lopez e o 

painel Plataforma + Brasil apresentado pelo coordenador da Coordenador da Rede 

+Brasil no Estado o senhor Luís Carlos Morente. Participaram da videoconferência 

20 servidores das entidades acima elencadas.  



 

 

 

 

Videoconferência – comitê gestor Meg ms e a equipe o Departamento de 

Transferências da União – DETRU/SEGES juntamente com os coordenadores dos 

08 municipios acima de 50 mil habitantes – Campo Grande, Dourados, Três 

Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, SIDROLÂNDIA NAVIRAÍ E NOVA ANDRADINA.    

 

A Assomasul em parceria com o Ministério da Economia (DETRU/SEGES), o 

Governo do Estado, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul 

(Escolagov), a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), o Instituto 

MS Competitivo, a Secretaria do TCU no estado do Mato Grosso do Sul, a 

Superintendência  da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso 

do Sul – CGU, a Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS), o TCE/MS, o SEBRAE 

e a Prefeitura de Campo Grande  promoveram no dia 25 de março de 2020, 

videoconferência através do Microsoft Teams, para tratar do Monitoramento e 

Adesão no Sistema do MEG-Tr com os Coordenadores dos 08 municípios com 

população acima de 50 mil habitantes -- Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, 

Corumbá, Ponta Porã, Sidrolândia, Naviraí e Nova Andradina. Participaram da 

videoconferência 36 servidores das entidades acima elencadas.  

 



 

 

 

 

CENTRAL DE PROJETOS - ASSOMASUL 

 

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL auxilia os 
municípios em vários setores, dentre eles está a Central de Projetos. O setor possui 
uma equipe de três técnicos da área da construção civil, sendo um Engenheiro Civil 
– Renato Esaki e duas Arquitetas e Urbanistas – Juliana Castro e Maysa Mesquita. 
A Central de Projetos é responsável pela elaboração de projetos arquitetônicos 
básicos, projetos complementares e planilhas orçamentárias, solicitados via ofício 
assinado pelo Prefeito Municipal ao Presidente da ASSOMASUL. Abaixo é possível 
acompanhar mensalmente os projetos concluídos e suas especificações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SETOR RESERVAS 

 
A Assomasul, Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul, presta para 
as prefeituras associadas o serviço de agenciamento de viagens, buscando 
agilizar essa atividade e otimizar os custos dos necessários deslocamentos 
aéreos dos prefeitos do Estado.  
Desta feita, para o atendimento dos 79 municípios associados, é 
disponibilizado o valor nominal de R$6.000,00 para cada prefeitura como cota 
anual para utilização dos serviços aéreos.  
Durante o primeiro bimestre, foram adquiridas as seguintes passagens pelas 
prefeituras credenciadas à ASSOMASUL: 

  

 MUNICIPIOS Total de Passagens MUNICIPIOS Total de Passagens 

AMAMBAI 1 ANGÉLICA 1 

ANTONIO JOÃO 3 BATAYPORÃ 2 

BODOQUENA 2 BRASILANDIA 1 

CARACOL 2 CORGUINHO 1 

COSTA RICA 1 JARAGUARI 1 

PORTO MURTINHO 2 RIO BRILHANTE 1 

SONORA 1 TACURU 1 

 

RESPONSÁVEL PELO SETOR, 

REGIANE REZENDE. 


