
 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Julho 2020  

Assomasul e CNM comemoram aprovação da PEC que torna o Fundeb 
permanente 

 

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e a CNM 
(Confederação Nacional de Municípios) comemoram a aprovação pela Câmara dos 
Deputados da PEC 15/15 (Proposta de Emenda à Constituição) que torna o Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação) permanente. A matéria segue para o Senado.  

A aprovação do texto é tida como uma grande conquista municipalista pelos 
presidentes Pedro Caravina (Assomasul) e Glademir Aroldi (CNM).  

Caravina, que é membro do Conselho Político da CNM, diz que é de 
fundamental importância a aprovação do texto agora pelo Senado para que as 



 

 

 

políticas educacionais tenham continuidade e possam garantir que as prefeituras 
honrem seu compromisso social de oferecer educação qualidade. 

O texto aprovado amplia gradualmente a complementação da União ao 
FunDEB, dos atuais 10% do total da contribuição dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para 12% em 2021; 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% 
em 2025; e 23% a partir de 2026. 

Além disso, segundo o substitutivo da relatora, deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-TO), parcela significativa desse recurso será destinada à 
educação infantil – mais um importante aperfeiçoamento do novo Fundeb que 
beneficia os Municípios, que são responsáveis pela oferta da creche e da pré-
escola à população brasileira.  

A CNM ressalta que vai fazer uma análise mais detalhada do texto para 
avaliar se buscará alterações para aperfeiçoar o texto da Proposta de Emenda à 
Constituição 15/2015 no Senado.  

 
Pontos defendidos pelo movimento 

Em reunião da comissão especial que analisou o tema na Casa realizada no 
dia 10 de julho, a consultora da CNM na área de Educação Mariza Abreu alertou 
para a urgência em votar a proposta para a fim de evitar um colapso no 
financiamento da educação básica pública. 

Ela também apresentou os pleitos defendidos pelo movimento municipalista, 
que foram acatados na minuta do substitutivo do Fundeb.  

Para a CNM, o atendimento da proposta municipalista no novo substitutivo é 
resultado do trabalho de articulação realizado pela entidade junto aos 
parlamentares e à relatora da PEC para que suas propostas para o novo Fundeb 
fossem consideradas.  

 

 

 



 

 

 

 

Assomasul enaltece apoio da bancada de MS em duas pautas municipalistas 

 

 O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul), Pedro Caravina, fez questão de enaltecer o apoio da 
representatividade do Estado na Câmara dos Deputados durante a votação de duas 
importantes pautas. 

“Em nome dos 79 prefeitos do Estado, a diretoria da Assomasul agradece o 
apoio de nossos deputados federais pela aprovação de duas importantes 
demandas do movimento municipalista, principalmente nesse momento em que o 
poder púbico se une solidário pelas causas sociais”, sintetizou Caravina. 

Ele destacou que a mobilização da bancada de MS foi muito importante 
porque a aprovação da PEC do Fundeb permanente amplia consideravelmente a 
cota de participação do governo federal ao Fundo e a extensão da recomposição do 
FPM irá minimizar os gastos das prefeituras durante a pandemia do Covid-19 (novo 
coronavírus). 

 



 

 

 

 

Assomasul pede reedição da medida que suspende corte de água durante a 
pandemia 

 

Preocupada com a situação econômica e social das pessoas nos municípios 
do Estado durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), a diretoria da 
Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) pediu a reedição 
da medida do governo do Estado que suspendeu por 90 dias o corte no 
fornecimento de água e esgoto nos 68 municípios atendidos pela Sanesul 
(Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). 

A entidade se baseia na lei estadual 14.015, aprovada pela Assembleia 
Legislativa em junho deste ano, que interrompeu a suspensão do fornecimento de 
água nas unidades consumidoras da Sanesul por inadimplência de consumidores 
enquadrados na tarifa social, durante a pandemia 



 

 

 

O documento foi protocolado pelo presidente da entidade municipalista, Pedro 
Caravina, na Casa Civil, onde ele também tratou de outras demandas com o 
secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica). 

O pedido foi protocolado ainda na Assembleia Legislativa e na Sanesul. 

Caravina considera a medida do governo de extrema importância nesse 
momento de crise, por entender que boa parte da população encontra-se em 
situação delicada por conta de eventual redução de salários e até suspensão do 
contrato de trabalho, conforme determina lei federal durante o período da 
pandemia.   

O presidente da Assomasul acredita que a suspensão temporária dos cortes 
no fornecimento de água por inadimplência do consumidor é um gesto de 
solidariedade do poder público que também tem dificuldade no enfrentamento da 
doença em todo Estado. 

Ele relata que muitas famílias estão sem poder sair de casa para ir trabalhar 
e, por isso, não dispõem de renda suficiente para custear suas despesas durante 
esse período de isolamento social que está provocando forte impacto na economia. 

"Considerando o exponencial aumento da disseminação do Covid-19 no 
Estado de Mato Grosso do Sul e o consequente agravamento da situação de 
vulnerabilidade das famílias de baixa renda, a Assomasul vem por meio deste, 
requerer que o governo do Estado auxilie à Sanesul, a prorrogação por mais 90 
dias de se abster de suspender o serviço público de água dos consumidores 
enquadrados na tarifa social, nos mesmos termos anteriormente exarados", diz o 
documento. 

Para a Assomasul, essa ação se torna necessária no presente momento para 
tentar amenizar os impactos negativos provocados pela pandemia, notadamente às 
famílias de baixa renda no interior do Estado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agosto/2020 

A pedido da Assomasul, Sanesul mantém suspensão de cortes durante a 
pandemia 

A deliberação da estatal foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja. 
“Estamos mantendo o foco das ações na saúde das pessoas, na preservação da 
vida. A água é um bem essencial ainda mais neste momento em que devemos 
redobrar nossos cuidados com a higiene”, disse. 

Essa decisão traz tranquilidade para 12 mil famílias (cerca de 50 mil pessoas) 
cadastradas na Tarifa Social, nos 68 municípios do Estado atendidos pela empresa. 

Para os outros usuários com faturas em atraso, a empresa vinculada ao 
Governo do Estado definiu uma política de parcelamento de débitos em até 24 
prestações com perdão de juros e multa.  

“Essa ação se torna necessária no presente momento para tentar amenizar 
os impactos negativos provocados pela pandemia, notadamente às famílias de 
baixa renda no interior do Estado”, afirmou o presidente da entidade que também é 
prefeito de Bataguassu. 

Em abril, maio e junho, seguindo orientação do Estado, os usuários da Tarifa 
Social foram isentos do pagamento como uma das medidas para amenizar os 
impactos da crise do novo coronavírus. Também durante esses 90 dias, o corte de 
água ficou proibido em todas as unidades consumidoras da Sanesul.  

Além disso, naquele período, a administração estadual e os municípios 
abriram mão do ICMS da conta de luz de mais de 142 mil famílias de baixa renda. 

O governo também aumentou em 33% o benefício do Vale Renda para 39 mil 
famílias e suspendeu as prestações dos contratos da Agehab (Agência Estadual de 
Habitação).  

 

 



 

 

 

 

Prefeitos cobram do governo apreciação de pautas que precisam de urgência 

 

Durante encontro ocorrido no dia 11 de agosto com integrantes do governo 
federal, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) pediu pressa na análise 
de pautas do movimento municipalista que precisam ser resolvidas com urgência. 

Além disso, representantes do Ministério da Economia pediram o apoio da 
entidade em projetos da pasta. 

O presidente da CNM, Glademir Aroldi, alertou o governo para a preocupação 
do movimento em relação à publicação das Portarias 139/2020 e 245/2020, que 
prorrogaram os pagamentos da contribuição patronal do RGPS (Regime Geral de 
Previdência Social), do primeiro semestre e duplicou os pagamentos agora no 
segundo semestre. 

Aroldi destacou que algo precisa ser feito para que sejam pagas as parcelas 
prorrogadas nos meses de agosto, outubro e novembro, pois as competências de 
junho em diante não tiveram prorrogação dos prazos de pagamento. 



 

 

 

Também foi pleito apresentado pela CNM a prorrogação do prazo de 
adequação das alíquotas do RPPS em atendimento a Reforma Previdência. 

A Portaria da Secretaria de Previdência 18.084/2020 prorrogou o prazo para 
3o de setembro para adequação dos municípios. No entanto, Aroldi destacou a 
dificuldades dos gestores encaminhar às câmaras municipais para que aprovem a 
medida, tendo em vista o ano eleitoral. 

 

Assomasul e empresas do Transporte Escolar buscam saída para a crise na 
pandemia 

 

Sem receber desde o início da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), 
quando as aulas presenciais nas escolas municipais foram suspensas por decreto, 
as empresas de transporte escolar que atendem os municípios de Mato Grosso do 
Sul estão em busca de uma solução para amenizar a crise financeira. 

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 
Sul), Pedro Caravina, recebeu nesta quarta-feira (19), na sede da entidade, em 



 

 

 

Campo Grande, o presidente do SIENTE (Sindicato das Empresas de Transporte 
Escolar de MS), Paulo Luzardo, com quem tratou do assunto. 

Apesar da situação atual dos municípios, cuja maioria está custeando parte 
das despesas com recursos do auxílio emergencial do governo federal, Caravina foi 
sensível à reivindicação do sindicado nesse momento de crise e garantiu 
intermediar uma negociação viável visando principalmente à manutenção 
de parceria que resulte em benefício para as duas partes. 

Particularmente, a recomendação da Assomasul é que cada 
prefeitura procure a empresa responsável pelo transporte escolar e defina um 
percentual de indenização até que a situação se normalize, como forma de 
minimizar o prejuízo causado pela crise financeira durante a pandemia. 

Caravina ressalta que, além do poder público e as famílias, a pandemia 
trouxe um clima de instabilidade econômica e um impacto muito forte também às 
empresas, muitas das quais, segundo ele, tiveram suas atividades e fonte de 
receita prejudicadas com a paralisação das aulas desde o início da crise sanitária 
mundial. 

Vale destacar que o encaminhado de eventuais acordos segue parecer 
favorável do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado). 

O dirigente observou, porém, que a escolha da revisão contratual permitindo o 
pagamento de indenização ou adiantamento de valores, se for o caso, fica livre 
para ser negociado entre a empresa e a prefeitura interessada no acordo. 

O presidente do SIENTE, Paulo Luzardo, disse que as empresas estão sem 
receber desde o dia 20 de março deste ano, o que levou a diretoria do sindicato que 
representa a categoria a procurar a Assomasul. 

Ocorre que, apesar da paralisação das aulas, as empresas continuam 
arcando com muitas despesas, como pagamento de salários e recolhimento dos 
encargos sociais incidentes e administrativos, envolvendo IPVA, licenciamento, 
DPVAT e seguro de responsabilidade civil. 

O primeiro acordo fechado no estado, segundo o sindicato, foi com a 
prefeitura de Alcinópolis. 



 

 

 

Além de Caravina e Luzardo, participaram da reunião o diretor-executivo do 
SIENTE, Adilson Oshiro, e a assessora Jurídica do sindicato, Paula Consalter.   

 
PARECER DO TCE-MS 

No último dia 6, o TCE-MS aprovou parecer à consulta feita pelo prefeito de 
Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho, em relação ao pagamento antecipado aos contratos 
de prestação de serviço e transporte escolar paralisados. 

O conselheiro relator, Márcio Monteiro, apresentou em seu voto três 
possibilidades para o enfrentamento ao problema provocado pela paralisação da 
prestação de serviços de natureza continuada: a rescisão, a suspensão e a revisão 
dos contratos. 

“A escolha pela revisão contratual não deve comprometer a saúde financeira 
do Ente, nem a sua capacidade orçamentária e financeira, devendo o gestor 
promover os necessários estudos de viabilidade”, diz trecho do parecer do 
conselheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assomasul entrega termômetros para prevenção à Covid-19 nos Municípios 

 

Em solenidade simples e simbólica ocorrida na sede da entidade, em Campo 
Grande, obedecendo às regras sanitárias e distanciamento social, o presidente da 
Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, 
deu início à entrega de 500 termômetros para prevenção à Covid-19 (novo 
coronavírus) nos 79 municípios do Estado. 

Durante o ato, os aparelhos foram entregues a vários prefeitos que poderão 
usá-los como quiser, principalmente em barreiras sanitárias em seus municípios. 

No total, são 500 aparelhos comprados pela Assomasul como parte de mais 
uma ação social visando combater o aumento do índice de contaminação da 
doença que deixou as autoridades públicas e a população em pânico e em 
isolamento social. 

 



 

 

 

 

Segundo Caravina, a Assomasul vem fazendo, desde o início da pandemia, 
um trabalhando de orientação de apoio aos 79 municípios e também ações 
concretas de combate ao coronavírus. 

O dirigente municipalista lembrou que em parceria com o projeto “Corona 
Vidas”, de Dourados, e outras instituições, a Assomasul distribuiu mais de 20 mil 
máscaras de proteção facial (faceshields Shields) a profissionais que atuam na área 
de saúde pública nos 79 municípios do Estado. 

“E agora, numa nova ação concreta, a distribuição dos termômetros, também 
para os 79 municípios, são 500 termômetros adquiridos que vão propiciar um 
trabalho melhor nas cidades”, destacou o presidente da Assomasul, que, além de 
orientar os gestores públicos durante a crise sanitária, com adoção de medidas 
restritivas e decretos de calamidade pública, tem buscado parcerias para auxiliar os 
municípios no enfrentamento a pandemia. 

Presente ao ato de entrega dos aparelhos, o prefeito de Itaquiraí, Ricardo 
Favaro Neto, disse que trata-se de mais uma ferramenta importante para a saúde 
dos profissionais. 

“A gente deve realmente engrandecer a atitude da Assomasul por essa 
iniciativa de poder ajudar os municípios diante de todas essas dificuldades que nós 
estamos vivendo”, disse Favaro. 

Para o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, os termômetros vão servir 
muito, não só apenas nas questões das barreiras sanitárias, mas também para uso 
em comodato nas igrejas de seu município e outras atividades. “Vai ajudar muito 



 

 

 

esse instrumento onde têm aglomeração, para controlar esse fluxo de pessoas”, 
disse. 

“Eu acredito que, no momento que estamos vivendo, toda aquela ajuda que 
vem para os municípios é importante e como a Assomasul é a nossa instituição que 
atende os 79 municípios, hoje é um momento que devemos fazer essa ação e 
assim estamos fazendo. Como o Caravina esteve presente em todas as ações que 
nós solicitamos”, colocou o prefeito de Caracol, Manoel Viais, integrante da diretoria 
da Assomasul. 

O prefeito de Santa Rita do Pardo, Cacildo Dagno Pereira, disse que a 
entidade sempre foi parceira. “A Assomasul nos ajudou com máscaras, agora está 
nos ajudando com esses aparelhos de medir a temperatura das pessoas”, resumiu. 

“A gente fica muito feliz com isso, porque realmente tem hoje um presidente 
que está ajudando os municípios”, sintetizou o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger. 

O prefeito de Coxim, Aluizio São José, disse que a distribuição dos aparelhos 
é estratégica porque muitos municípios hoje estão trabalhando com barreiras 
sanitárias no sentido de fazer um filtro, uma análise de quem chega à cidade. 

“Então, esses termômetros serão de fundamental importância como medida 
efetiva de combate ao coronavírus, com a prevenção àquelas pessoas que a gente 
vai fazer verificação da temperatura para saber se estão todas bem, enfim é um 
gesto de preocupação com a população e um instrumento importante nesse 
momento”, elogiou o prefeito de Coxim. 

O prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, disse que os municípios hoje 
trabalham com muita dificuldade e um ação como esta é muito importante. 

“Lutar contra o desconhecido, com o invisível é muito difícil. Logicamente que 
com essas ajudas, com essa participação da Assomasul, através do presidente 
Caravina, vão facilitando as coisas. Acho que a parceria é uma coisa que enaltece, 
a nossa administração de Maracaju é baseada em parcerias”, disse Maurílio, que 
também participou do ato.   

TERMÔMETROS  

Certificado pelo Inmetro, os aparelhos são munidos de sensor infravermelho, 
que mede a temperatura a partir do calor da superfície corporal da pessoa. 

Além de eficaz, não há nenhum contato com a pessoa, e o resultado sai na 
hora. Se a temperatura estiver acima do normal, soa um bipe diferente. 



 

 

 

 

Setembro/2020 

Assomasul completa 39 anos de luta e conquistas municipalistas 

 

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) completa 
nesta terça-feira, dia 15 de setembro, 39 anos de fundação. 

Para o presidente da entidade e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, são 
muitos anos de luta e conquistas importantes voltadas ao desenvolvimento de Mato 
Grosso do Sul. 

“É uma data histórica e tradicional que merece ser reverenciada por prefeitos 
e prefeitos, e por todos aqueles que acreditam em sua bandeira em favor dos ideais 
municipalistas”, destaca o dirigente. 

Caravina ressalta que foi com muito empenho e dedicação que a Assomasul 
atingiu um patamar de destaque em nível estadual e nacional, graças, segundo 
ele, a sua perseverança ao longo de sua trajetória e a doação dos agentes públicos 



 

 

 

que não mediram esforços para torna-la cada vez mais forte e aberta ao diálogo 
franco na relação institucional com os poderes constituídos. 

O dirigente observa que, em parceria com a CNM (confederação Nacional de 
Municípios), a Assomasul sempre foi atuante nas discussões de temas de interesse 
local, sobretudo na busca de recursos para as 79 cidades do Estado, levando 
melhor qualidade de vida para a população. 

“A pandemia do novo coronavírus nos trouxe um ano de muitas dificuldades, 
mas com muita força de vontade, união e empenho dos prefeitos e prefeitas, 
nossas prefeituras estão fazendo o seu melhor, dando a volta por cima e superando 
os desafios”, destaca. 

Caravina destaca que, além das medidas restritivas e de orientação, a 
diretoria da entidade promoveu uma série de ações visando o combate a pandemia 
que preocupa as autoridades públicas, incluindo a distribuição de 20 mil máscaras 
de proteção facial (faceshields Shields) e 500 termômetros nos municípios do 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assomasul discute estratégia da campanha de vacinação de crianças e 
adolescentes em MS 

 

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 
Sul), Pedro Caravina, se reuniu na tarde desta quarta-feira (30), na sede da 
entidade, em Campo Grande, com parceiros institucionais a fim de afinar os 
discursos em torno da campanha nacional de vacinação de crianças e adolescentes 
no Estado. 

A Assomasul, que representa os 79 municípios do Estado, faz parte de um 
leque de parceiros que inclui órgãos públicos e entidades filantrópicas, cujo objetivo 
é difundir a campanha nos municípios sul-mato-grossenses. 

A reunião foi com representantes do Rotary Club Campo Grande, responsável 
pela coordenação do trabalho de divulgação institucional das campanhas de 
vacinação em âmbito estadual. 

O encontro estratégico antecede o dia 5 de outubro, data em que o Ministério 
da Saúde dará início a campanha nacional para atualização da caderneta de 
vacinação e de imunização contra a Poliomielite em crianças de 12 meses a 
menores de 5 anos, e de adolescentes. 



 

 

 

O dia de divulgação e mobilização nacional será 17 de outubro. 

Para o vice-presidente do Rotary Club Campo Grande, Lucimar Lacerda, a 
participação da Assomasul nessa campanha institucional é muito importante para 
conscientizar prefeitos e secretários municipais de saúde da necessidade de 
mobilizar os pais das crianças para atualização na caderneta de vacinação como 
parte da campanha nacional que será intensificada até o fim de outubro. 

Ele agradeceu o apoio da entidade municipalista como integrante de um 
grupo de 40 instituições que estiveram à frente da campanha de vacinação no ano 
passado e pediu empenho a fim de que a meta seja alcançada este ano em todos 
os municípios. 

Presente a reunião, o médico Hélio Mandetta, pai do ex-ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, reforçou a necessidade de os prefeitos mobilizarem a 
população local, advertindo sobre os riscos de contaminação da doença. 

Caravina considera fundamental uma mobilização dessa natureza, lembrando 
que a Assomasul sempre será a favor de questões de interesse da população, 
principalmente na área de saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA – CAPACITAÇÃO 

 
Julho/2020 
 
Webconferência da Rede CNM +Brasil - Entidades Municipalista 
 

 
A Rede CNM + Brasil promoveu reunião on-line com representantes do 

governo federal na tarde de quarta-feira, 22 de julho. Pautas como Restos a Pagar 
(Rap) e Eleições, emendas especiais, Plataforma + Brasil, Lei Aldir Blanc e 
normativas do Ministério da Economia fizeram parte da videoconferência. Os 
prazos para execução de obras e os Raps em ano eleitoral foi um ponto 
questionado pelos participantes que buscaram mais informações da Caixa 
Econômica Federal sobre possíveis alterações no calendário. Nesse contexto, os 
representantes da Caixa detalharam o calendário deste ano com os prazos que os 
Municípios têm para iniciarem execução de obras e convênios, a fim de dar 
continuidade nos mesmos durante o período que antecede o pleito que está 
marcado para novembro. Os convidados da Caixa também abordaram o Decreto 
10.315/2020, que prorroga os prazos de bloqueio dos Raps de contratos assinados 



 

 

 

em 2018, trazendo todas as regras técnicas e o passo a passo do que os 
Municípios devem fazer para que não percam os recursos.  

A Lei Aldir Blanc, sancionada no dia 29 de junho, garante R$ 1,5 bilhão aos 
Municípios para o socorro ao setor cultural local. Durante a reunião, a analista 
técnica de Cultura da CNM, Ana Clarissa Fernandes, explicou como foi a atuação 
da entidade na aprovação da legislação e a importância dos recursos nesse 
momento de pandemia. O representante do Ministério da Economia, Hugo 
Marques, apresentou o módulo da Plataforma + Brasil, onde irão ocorrer as 
transferências da Lei Aldir Blanc. Hugo informou como deve ser feita a atualização 
dos cadastros do Município e também orientou quanto à escolha de execução dos 
recursos através do fundo municipal de cultura. Por fim, foram apresentadas no 
encontro as dificuldades das prefeituras no processo de execução das emendas 
especiais neste ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Julho/2020 
 
 
Videoconferência sobre Cadastro do SIM e Consórcios – SIM/MS  
 
 

Aconteceu em 22 de julho, a Videoconferência promovida pelo Ministério da 
Agricultura (MAPA), que foi conduzido pelo senhor Plínio Leite Lopes, Auditor Fiscal 
Federal Agropecuário,  no qual foi apresentada a campanha de mobilização para 
que consórcios públicos, Municípios e Estados que atuem com o Serviço de 
Inspeção de produtos de origem animal, cadastrem suas atividades no sistema 
eletrônico disponibilizado para gestão dos serviços oficiais de inspeção de produtos 
de origem animal, vegetal e insumos agropecuários (e-SISBI). Dessa forma, os 
produtos de origem animal poderão ser comercializados em todo o país, 
beneficiando direta e indiretamente os produtores e empreendedores locais. 

Parte da estratégia do Ministério da Agricultura é trabalhar mensalmente com 
um grupo de Estados selecionados, para captar as informações. Os primeiros a 
participar foram os Estados da Bahia, Ceara e Santa Catarina no mês de 
julho/2020, buscando o cadastro ativo de inspeção municipal individualmente ou 
vinculado aos Consórcios, sendo que os Estados estão todos cadastrados no 
sistema e para o mês de agosto/2020, foi selecionado os estados de Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Pernambuco. Assim, formamos uma parceria com 
Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul – SFA/MS, 
Assomasul, o Consórcio Codevale e a IAGRO/MS, para atualização do cadastro de 
inspeção municipal dos Municípios e também dos Consórcios.  
 



 

 

 

 
Agosto/2020 
 
Live Workshop - Novas Ferramentas de Gestão e Propostas Inovadoras para o 
Desenvolvimento dos Municípios de MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aconteceu no dia 20 de agosto, a Live Workshop - Novas Ferramentas de 
Gestão e Propostas Inovadoras para o Desenvolvimento dos Municípios de MS. O 
evento, em parceria com a União de Câmaras de Vereadores de MS (UCVMS), 
secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov/MS) e Associação dos 
Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), foi idealizado no sentido de 
contribuir com o desenvolvimento dos municípios.                                                                     

Foram discutidos os seguintes temas: Gestão para o incremento do MEG/TR 
com Luís Carlos Morente, Coordenador da Rede Estadual da Plataforma + Brasil, o 
Prefeito de Bataguassu e Presidente da Assomasul Pedro Arlei Caravina, 
apresentando o Case de Sucesso da Gestão Pública de Bataguassu detalhando os 
principais projetos  e o Secretário de Governo Eduardo Riedel explanou sobre 
Gestão do Estado no Combate ao Coronavírus.   
 
 



 

 

 

 
Setembro/2020 
 
Webinário sobre a Lei Aldir Blanc – Ministério da Economia – Plataforma + 
Brasil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Webinário sobre a Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria de Gestão, 

do Ministério da Economia (ME), por meio do Departamento de Transferências da 
União. O Webinário foi conduzido pela Diretora do Departamento de Transferências 
da União, Regina Lemos, e contou com a participação da Consultora Marli Burato, 
representando a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e dos 
Coordenadores-Gerais Marco Henrique Borges e Fabiola Rocha, representantes da 
Secretaria Especial da Cultura. 

Cerca de 800 participantes, por meio do canal do YouTube do Ministério da 
Economia, acompanharam o evento, que teve como tema a Lei nº 14.017/2020. 
Conhecida como Lei Aldir Blanc, esse normativo dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública decretado em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

O Webinário possibilitou que profissionais da área cultural, servidores 
públicos federais, estaduais e municipais, dentre outros interessados pudessem 
entender um pouco mais sobre como vai funcionar o fluxo de repasse desses 
recursos. Atualmente, os estados, o Distrito Federal e os municípios estão em fase 
de encaminhamento dos Planos de Ação para a execução desse auxílio 
emergencial. O prazo final para o seu envio é 16 de outubro de 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628


 

 

 

 
Setembro/2020 
 
Webinário Técnico - A Visão do Movimento Municipalista sobre a Reforma 
Tributária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinário Técnico - a visão do Movimento Municipalista sobre a Reforma 
Tributária, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) entre os 
dias 14, 15 e 16 de setembro. O Webinário deu início com à solenidade de abertura 
através do presidente Glademir Aroldi (CNM) destacando a complexidade do 
Sistema Tributário Nacional, que, segundo ele, gera graves distorções econômicas 
e sociais aos país.  

O governo federal reforçou posicionamento em relação à Reforma Tributária 
através do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendeu a importância do 
federalismo, a autonomia municipal e a desconcentração de recursos. O consultor 
jurídico da CNM Paulo Caliendo reforçou a importância do tributo sobre consumo 
ser uno, mas não a ponto de incluir bens e serviços na mesma base de tributação, 
para evitar conflitos que acabam resultando em judicializacializações.  

Por fim, o secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, destacou 
que todos os pontos levantados são importantes, e mostram o tamanho dos 
desafios para fazer as reformas e para construir um sistema tributária simples, com 
menor custo de cumprimento, equânime e que atenda às necessidades das 
gestões dos três níveis de governo. 

 
RESPONSÁVEL PELO SETOR: ANA CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE  



 

 

 

 

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 

PARANHOS 1 

 

RESPONSÁVEL PELO SETOR: REGIANE REZENDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSOMASUL BRASÍLIA 

 

O escritório da Assomasul em Brasília tem como uma de suas atribuições o 
monitoramento diário dos Municípios no sistema CAUC onde a Secretaria do 
Tesouro Nacional disponibiliza informações sobre o cumprimento das exigências 
fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e de organizações 
da sociedade civil (OSC). O CAUC simplifica a verificação de 13 das 21 exigências 
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e demais legislações aplicáveis. 

O monitoramento tem o objetivo informar aos Prefeitos inadimplências e 
adimplências com as obrigações fiscais que podem impactar na possibilidade de 
receber recursos financeiros voluntários da União, provenientes de emendas 
parlamentares e convênios – uma forma importante de manter e melhorar a 
qualidade dos serviços públicos para a população.  

Abaixo segue a movimentação dos Municípios de Mato Grosso do sul no CAUC de 
Junho a Setembro de 2020:  

 

JUNHO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 08/6/2020: 34 

Total de Municípios no CAUC em 30/6/2020: 15 

Ficaram adimplentes no CAUC: 19 municípios 

JULHO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 07/7/2020: 22 

Total de Municípios no CAUC em 31/7/2020: 21 

Ficaram adimplentes no CAUC: 1 município 



 

 

 

AGOSTO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 03/8/2020: 48 

Total de Municípios no CAUC em 31/8/2020: 16 

Ficaram adimplentes no CAUC: 32 municípios 

SETEMBRO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 01/9/2020: 30 

Total de Municípios no CAUC em 30/9/2020: 21 

Ficaram adimplentes no CAUC: 9 municípios 

 

RESPONSÁVEL PELO SETOR: DELIANE SANTOS 


