
 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Outubro 2020 

Com apoio da Assomasul, começa esta semana a Campanha Nacional de 

Multivacinação. 

 

Começa em todo país no dia 05 de outubro e segue até o dia 30 a campanha de 

multivacinação de crianças e adolescentes no Estado que conta com o apoio da 

Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) em parceria com o 

Rotary Club Campo Grande e outras instituições. 

 

É a oportunidade em que os pais poderão atualizar em um único dia a 

Caderneta de Vacinação de seus filhos. 

 

A meta é que sejam imunizadas 160 mil crianças no Estado. 

 

Na semana passada, o presidente da Assomasul, prefeito de Bataguassu, Pedro 

Caravina, se reuniu com o vice-presidente do Rotary Club Campo Grande, Lucimar 

Lacerda, e com o médico Hélio Mandetta, para discutir a estratégia de atuação da 

campanha nos 79 municípios do Estado. 



 

 

 

 

 

Assomasul e CNM parabenizam gestores pelo Dia do Prefeito. 
 

 

       Eleitos a cada 4 anos para chefiar o Executivo local, os prefeitos são 

responsáveis por gerir os municípios, zelando pela boa administração dos lugares 

onde vive nossa população. Em reconhecimento à grande responsabilidade da 

tarefa, em 6 de outubro é celebrado o Dia do Prefeito. Os presidentes da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, e da Associação dos 

Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Pedro Caravina, parabenizam a 

todos que cumprem essa importante missão. 

       Especialmente neste ano, onde as dificuldades de recursos se somam ainda à 

crise sanitária da pandemia da Covid-19, as entidades destacam a força do 

movimento municipalista e dos gestores que, diariamente, têm de tomar decisões 

visando à manutenção dos serviços públicos e à qualidade de vida de seus 

munícipes. 

 

 



 

 

 

 

Festa dupla 

        Além de 6 de outubro, também é comemorado o Dia do Prefeito em 11 de 

abril. Essa última data faz alusão ao dia em que foi criado o primeiro cargo de 

prefeito no Brasil - em 11 de abril de 1985, por meio da Lei 18, da então Assembleia 

Provincial Paulista. 

       No Senado, tramita o Projeto de Lei da Câmara 92/2017, aprovado pelos 

deputados federais, que define a comemoração anual do Dia do Prefeito em 11 de 

abril, para todo o país. 

       A instituição da data comemorativa tem a proposta, entre outros objetivos, de 

criar “consciência em relação ao valor do Município para a organização política, 

social e econômica da nação”. 

Diretoria da Assomasul firma convênio com Linkjuris Cursos 

 

       A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) firmou 

convênio com Linkjuris que oferece desconto de 50% no valor do curso de 

atualização “Pacote Anticrime”. 



 

 

 

 

       Assinado pelo presidente da entidade, prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, 

o convênio tem como finalidade oferecer aos associados e dependentes, de forma 

acessível, a oportunidade de atualização profissional e de conhecer a fundo as 

mudanças legislativas trazidas pela Lei n. 13.964/19, seus impactos, polêmicas e 

aplicação de seus dispositivos.. 

       O curso pode se tornar um divisor de águas na sua visão das alterações 

advindas do Pacote Anticrime, pois trará conhecimento profundo e prático, 

consolidando anos de experiência na área criminal e na docência de seus 

professores ao tratar das controvérsias, impactos e polêmicas trazidas pela Lei n. 

13.964/19, oferecendo 15 horas de aulas práticas, com material didático preparado 

por cada professor, um guia completo de crimes abrangidos pela Lei n. 13.964/19 e 

um modelo de petição para sua prática forense. 

       O curso é ministrado pelas experientes advogadas criminalistas Andréa Flores 

e Rejane Alves de Arruda que possuem os títulos de Mestres e Doutoras em suas 

áreas de atuação, bem como ministram aulas na Graduação, Pós-Graduação, 

Mestrado e na ESMAGIS/MS (Escola Superior da Magistratura). 

       Ainda conta com o ex-Procurador Geral de Justiça Paulo Passos, que possui 

mais de 20 anos de atuação no MPE-MS (Ministério Público Estadual). 

Assomasul distribui totens de álcool em gel entre os municípios de MS. 

 



 

 

 

 

       Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) distribuiu na 

quarta-feira do dia (21) de outubro totens de álcool em gel para as 79 prefeituras do 

Estado. 

       No total, foram entregues 500 totens, cujo dispositivo permite fazer a higiene 

das mãos acionando um pedal, impedindo assim qualquer contato manual com o 

equipamento. 

       As unidades foram entregues pelo presidente da Assomasul, Pedro Caravina, a 

prefeitos durante solenidade simples ocorrida pela manhã na sede da entidade, em 

Campo Grande, obedecendo às regras de distanciamento social e uso de máscaras 

e álcool em gel. 

       O totem com álcool em gel é um item indispensável para a higienização das 

mãos, principalmente em locais públicos, sendo indicado para empresas, escolas, 

escritórios, prefeituras, entre outros locais onde há circulação de muita gente. 

       Na prática, a intenção da diretoria da associação municipalista é aumentar a 

prevenção contra a disseminação da Covid-19 (novo coronavírus) mesmo diante da 

queda do número de casos não apenas em Mato Grosso do Sul, mas no país. 

       “Nesse período de crise, nós estamos procurando auxiliar os municípios com 

algumas ações no combate ao coronavírus. Nós fizemos a entrega das máscaras 

faceshields Shields em parceria com a ONG Corona Vidas, de Dourados, fizemos 

também a entrega dos termômetros para atender os hospitais e as unidades de 

saúde dos municípios e hoje a entrega de mais de 500 Totens de álcool gel porque 

é um equipamento que está sendo muito utilizado e vai continuar sendo utilizado 

mesmo com a redução dos casos de Covid dado a sua importância”, pontuou 

Caravina. 

      Segundo ele, a diretoria da Assomasul tem sido grande parceira nesse 

momento de crise, atendendo a demanda dos municípios, tanto na parte de 

infraestrutura como também na questão institucional, no trabalho junto ao governo 

federal para impedir o avanço da doença. 

 



 

 

 

 

 

Para o prefeito da cidade de Figueirão, Rogério Rosalin, a distribuição dos 
equipamentos em todos os municípios do Estado representa mais uma grande ação 
da Assomasul diante desse momento de crise na área de saúde pública. 

“É mais uma ação desta gestão brilhante do Caravina. A gente se orgulha de 
ter participado das duas gestões dele, porque ele realmente inovou, modernizou e 
está ajudando os municípios. Isso demonstra que a Assomasul é uma entidade 
extremamente moderna porque, além de ajudar os municípios, está ajudando a 
nossa população. Com certeza, esse Totem vai fazer a diferença lá nas entradas 
das repartições públicas de todo nosso município”, colocou Rosalin, atual tesoureiro 
da entidade. 

A prefeita de Juti, Elizangêla Martins Biazotti dos Santos,  popularmente 
conhecida por Laka, disse que o equipamento vem para somar, junto com os 
cuidados com a saúde, na proteção contra a Covid-19 em seu município. 

“É um equipamento que a gente tem visto que tem feito à diferença para os 
cuidados em todos os setores do município. A gente agora, com essa parceria da  



 

 

 

 

Assomasul, consegue atender mais três setores de nosso município e trazer mais 
segurança, mais cuidado e proteção para a nossa população”, acrescentou Laka. 

Os prefeitos Aluízio São José (Coxim), Mário Kruger (Rio Verde de Mato 
Grosso ) e Marcelo Ascoli (Sidrolândia) também participaram da solenidade e 
destacaram a importância da distribuição dos equipamentos de prevenção a 
pandemia que tem preocupado as autoridades públicas e a população. 

 
Máscaras e termômetros 

Desde o começo da pandemia, a Assomasul tem trabalhado insistentemente 
no sentido de contribuir com ações visando conter a disseminação da doença nos 
municípios por meio de orientações aos gestores públicos e campanhas 
preventivas. 

No começo de junho, foram distribuídas 20 mil máscaras (faceshields Shields) 
dentro do projeto de parceria institucional com o programa Corona Vidas Hub 
Dourados/MS; a BPW Dourados-MS Brasil; Leilo Dom, Leilão Beneficente; Unigran; 
e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). 

Nessa ação, a Assomasul adquiriu os insumos para a confecção das 20 mil 
máscaras. 

No dia 19 de agosto, Caravina entregou 500 termômetros com sensor 
infravermelho para medir temperatura e serem usados em barreiras sanitárias e 
onde o prefeito da cidade achar importante. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Novembro 2020 

Assomasul mobiliza municípios visando atingir a meta na campanha de 
vacinação. 
 

 

Preocupado com o baixo índice de vacinação, o presidente da Assomasul 

(Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, mobiliza os 

municípios para o ‘Dia D’ da campanha nacional de multivacinação e poliomielite 

que acontece neste sábado (7). 

Na verdade, a campanha encerrou em 30 de outubro, mas como poucos 

municípios atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal, a SES (Secretaria de 

Estado de Saúde) decidiu promover nova mobilização. 

Em Mato Grosso do Sul, a meta era vacinar 95% de 160 mil crianças, mas até 

o momento foram aplicadas 85,9 mil doses, representando 53,32% de cobertura 

vacinal. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, 17 municípios dos 79 

atingiram a meta de 95% na cobertura vacinal. 

“Estamos aí ainda com um índice baixo de vacinação. Mato Grosso do Sul 

está em décimo segundo lugar, mas precisamos alcançar índices melhores, 

principalmente os municípios maiores que têm um volume maior de crianças para  



 

 

 

 

vacinar. Quero pedir o empenho de todos e autorização, a Secretaria de Saúde 

está entrando em contato com as secretarias municipais e precisa da autorização 

para a gente montar o Dia D neste sábado, que é importante fazer esse movimento 

sincronizado para a gente atingir a meta de vacinação para evitar que essa 

poliomielite volte no nosso país”, sugeriu Caravina no começo da semana. 

 
Caravina alerta gestores para o cumprimento da prestação de contas. 

 

 

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul), Pedro Caravina, advertiu os gestores para o cumprimento da prestação de 

contas no fim do mandato. 

 



 

 

 

O dirigente fez um alerta sobre as dificuldades que prefeitos e prefeitas 

poderão enfrentar para prestar contas após concluírem seus mandatos que se 

encerram em dezembro. 

Caravina observa que muitas vezes, por questões políticas, o prefeito, ao 

entregar o cargo em janeiro, nem sempre volta a ter acesso à documentação de 

sua gestão, o que pode acabar inviabilizando a prestação correta de suas contas 

perante os órgãos de controle externo. 

"Administrar o dinheiro público com transparência e responsabilidade é o 

dever de todo gestor bem intencionado. O importante agora é colocar tudo na ponta 

do lápis e prestar contas”, sugere ele que está na iminência de concluir seu 

segundo mandato consecutivo na prefeitura de Bataguassu. 

Responsável por uma gestão bem avaliada pelos institutos de pesquisa, 

Caravina sabe como ninguém que administrar e implementar políticas públicas 

atualmente no Brasil não é tarefa fácil, missão o qual considera árdua e 

desafiadora, principalmente em um contexto de ano eleitoral e de pandemia. 

“Os administradores municipais precisam ter cautela, se atentarem a um 

conjunto de regras fiscais e eleitorais específicas”, ressaltou o presidente da 

Assomasul, advertindo os colegas sobre os riscos das punições previstas em lei, 

como inelegibilidade e até bloqueio e indisponibilidade dos bens pessoais do 

agente público, na eventualidade da não prestação de contas no prazo 

estabelecido. 

 
Assomasul lamenta morte do deputado Onevan de Matos, ex-prefeito de 
Naviraí 

 



 

 

 

 

Em nome dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a diretoria da Assomasul 
(Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) recebe com tristeza a notícia 
sobre o falecimento do ex-prefeito de Naviraí e deputado estadual Onevan de 
Matos. 

O passamento de um político dedicado e competente, que sempre foi 

Onevan, significa uma perda muito grande para o municipalismo sul-mato-

grossense, uma vez que depois de sua destacada atuação como gestor público em 

Naviraí, ele continuou exercendo com afinco o mesmo papel voltado às questões 

sociais e prioritárias em favor não só da região que representava na Assembleia 

Legislativa, mas de todos os municípios do Estado. 

Político combativo e parlamentar exemplar, Onevan deixa uma grande lacuna 

na vida pública do Estado, ao mesmo tempo em que deixa também um grande 

legado. 

Prefeitos eleitos do Centro Oeste se reúnem com CNM para traçar planos para 

2021. 

 



 

 

 

 

Prefeitas e prefeitos eleitos da região Centro Oeste (Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul) se reúnem nesta quarta-feira (25) com dirigentes da CNM 

(Confederação Nacional de Municípios), a qual a Assomasul é filiada, para traçar 

metas de atuação do movimento municipalista para o próximo mandato que terá 

início em janeiro de 2021. 

Trata-se do “1º Encontro de Prefeitos Eleitos” que teve início na última 

segunda-feira (23) e será realizado em cada uma das regiões do país até o dia 30 

de novembro . 

Passadas as comemorações da vitória nas eleições municipais, os gestores 

eleitos e reeleitos começam a pensar no planejamento do mandato para melhor 

atender às demandas de seus cidadãos. 

Para o presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, 

esse encontro preliminar é muito importante com a CNM que, segundo ele, é uma 

grande parceira no cumprimento dos desafios da gestão local. 

Caravina, que é membro do Conselho Político da CNM, aconselha os futuros 

gestores a buscarem o entrosamento com a principal entidade municipalista do país 

visando os próximos compromissos. 

Segundo ele, apesar de várias conquistas ao longo deste ano, a pauta 

municipalista é extensa e precisa da união de todos, uma vez que 2021 será um 

ano de grandes desafios. 

O dirigente também considera importante cada prefeito mobilizar o 

representante de seu município no Congresso Nacional (Câmara e Senado), onde 

tramita várias matérias de interesse dos municípios. 

 

 



 

 

 

 

Dezembro 2020 

Caravina sugere diálogo franco e uma transição de governo tranquila. 

 

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul), Pedro Caravina, sugere um diálogo franco e uma transição de governo 

tranquila e harmônica entre os prefeitos que estão entregando seus cargos e seus 

sucessores, independente de ideologias partidárias. 

Segundo ele, os atuais prefeitos não podem desprezar esse princípio legal e 

importante como parte do processo democrático do país que é dar condições para 

que o seu sucessor tenha um “diagnóstico” da situação do município que ele irá 

administrar nos próximos quatro anos de mandato. 

“O nosso dever cívico e democrático foi cumprido. Chegou a hora de uma 

transição de mandato tranquila, independente de bandeira partidária, pois os novos 

gestores e gestoras têm um só compromisso: atuarem de forma articulada e 

colaborativa pelo desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses,  



 

 

 

 

assegurando assim que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso a políticas 

públicas de qualidade”, orienta Caravina que também transmitirá o mandato no fim 

do ano. 

Caravina reconhece, no entanto, que as equipes terão trabalho redobrado 

este ano, uma vez que o período de transição de governo do próximo mandato foi 

encurtado em razão da pandemia causada pela Covid-19 (novo coronavírus). 

É que as equipes responsáveis pelo processo de mudança de gestão podem 

contar apenas com 30 dias de 2020 para os impactos da transição. 

Por causa disso, é importante que os gestores eleitos e atuais sejam 

resolutivos, além de orientar suas equipes a serem ágeis para que toda a 

documentação seja analisada dentro do prazo estabelecido. 

“O desejo da Assomasul é que todos, eleitos e reeleitos, exerçam uma gestão 

comprometida com os interesses sociais em 2021”, arrematou o dirigente 

municipalista. 

 

INCUMBÊNCIAS 

Entre as incumbências de uma equipe de transição estão diagnosticar a 

situação do município, possibilitando a análise de continuidade dos serviços 

prestados à população, conduzir reuniões com as diversas secretarias e unidades e 

verificar a necessidade de aditivos de contratos. 

Durante o período, também elaborasse documentos de atividades e atas, 

além de receber e entregar arquivos importantes para o diagnóstico da situação da 

administração pública. 

 

 



 

 

 

 

Prefeitos aprovam prestação de contas de 2020 da Assomasul. 

 

Durante Assembleia-Geral Extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira 

(2), no plenário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), 

em Campo Grande, prefeitos e prefeitas aprovaram por unanimidade a prestação 

de contas da atual diretoria referente ao exercício financeiro de 2020. 

Convocada pelo presidente da entidade, Pedro Caravina, a reunião ocorreu 

de maneira presencial obedecendo às regras de biossegurança devido à pandemia 

do novo coronavírus e por meio de videoconferência para os gestores que não 

puderam comparecer. 

Antes disso, porém, a prestação de contas já havia sido aprovada pelo 

Conselho Fiscal da entidade que representa os 79 municípios do Estado. 

Também foram discutidos pelos gestores públicos outros itens da pauta da 

reunião, como criação de uma comissão eleitoral visando à eleição para escolha da 

nova diretoria (biênio 2021-2022), data do pleito, que ficou para 29 de janeiro; 

retorno às aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino e respectivo plano de 

biossegurança exigido pelos governos federal e estadual, e índice de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

 



 

 

 

 

Apesar de ainda continuar no comando da Assomasul até a data da 

transmissão do cargo, Caravina aproveitou para agradecer o apoio dos membros 

que integram a diretoria e a todos, prefeitos, prefeitas e corpo técnico, pela 

dedicação e comprometimento ao longo de seus dois mandatos à frente da diretoria 

da entidade municipalista. 

O presidente deve fazer seu pronunciamento oficial de despedida durante 

solenidade de entrega da obra de revitalização da sede da Assomasul, 

antecedendo o ato de transmissão de cargo para o seu sucessor no fim de janeiro. 

 

Assomasul cede área ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. 

 

       A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) 

firmou parceria institucional com o Cosems (Conselho dos Secretários Municipais 

de Saúde de Mato Grosso do Sul) visando à construção de sua sede em espaço 

cedido pela entidade municipalista. 

       A cessão de parte da área da Assomasul, localizada em região estratégica de 

Campo Grande, foi aprovada pela diretoria executiva da entidade no dia 6 de  



 

 

 

 

outubro deste ano com objetivo de fortalecer e proporcionar maior efetividade nas 

ações conjuntas em favor dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. 

       Pelo acordo firmado, a obra da sede administrativa da Cosems será construída 

sem ônus e responsabilidade da Assomasul, além da manutenção do prédio a ser 

incorporado ao patrimônio da entidade municipalista que já comporta outros 

conselhos municipais em sua sede própria. 

       O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, avalia 

como importante a cessão do espaço, considerando a ideia de aproximação com o 

Conselho dos Secretários Municipais de Saúde em torno de maior 

representatividade de seus pleitos em prol dos municípios do Estado. 

       “Uma das prerrogativas da Assomasul é fortalecer os municípios de Mato 

Grosso do Sul e, na verdade, o Cosems também faz esse trabalho em favor do 

municipalismo. Hoje, a Assomasul já comporta em sua estrutura o Confaz-M 

(Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças do MS), o 

Coegemas (Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de 

MS), a Undime-MS (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de 

MS), e agora o Cosems que, com recursos próprios, pediu a cessão da área para 

poder ter a sua sede própria junto a Assomasul”, explicou Caravina. 

       Isso, segundo ele, vai agregar valor e facilitar a comunicação entre a diretoria 

da Assomasul e a diretoria do Cosems. 

 

 

 



 

 

 

 

Assomasul orienta ‘toque de recolher’ nos municípios de MS. 

 

       O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul), Pedro Caravina, orienta prefeitos e prefeitas a adotarem novas medidas 

restritivas diante do agravamento da crise da pandemia da Covid-19 (novo 

coronavírus). 

      A recomendação de Caravina, que é prefeito de Bataguassu, é que todas as 

prefeituras decretem, entre outras medidas, o “toque de recolher”, seguindo o 

programa Prosseguir do governo do Estado. 

Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), decreto adota medidas mais 

restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado, determinando às prefeituras 

a impor toque de recolher entre às 22h e às 5h . 

      “Os municípios vão fazer sua parte, mas somente com a conscientização e 

responsabilidade da população vamos conseguir vencer esse período difícil”, disse 

o líder municipalista que desde o início da pandemia tem alertado os colegas 

gestores sobre os riscos do avanço de contaminação pela doença. 

       Vários prefeitos se manifestaram favoráveis à medida, entre os quais, 

Elizangela Biazoti (Juti), Carlinhos Peregrini (Tacuru), Donato Lopes (Rio Brilhante), 

Enelton Ramos (Sonora), Dalmy Crisostomo (Alcinópolis), Éder Uilson França Lima, 

o Tuta (Ivinhema), Ronaldo Miziara (Paranaíba), Odilon Ribeiro (Aquidauana),  



 

 

 

 

Valdir Júnior (Nioaque), Marcelo Iunes (Corumbá), Eraldo Leite (Jateí), Buda do Lair 

(Rio Negro) e Wilian Luiz Fontoura (Pedro Gomes). 

      “Pedro Gomes fez novo decreto em 11/12/2020   estabelecendo o Toque de 

Recolher e outras medidas restritivas para o enfrentamento ao novo Coronavirus - 

Covid-19. Como sugestão a todos, apesar de estarmos no final do ano, momento 

festivo,  precisamos muito dessas medidas, sob pena de pagarmos um preço alto, 

como perdas de vida”, sugeriu Willian aos colegas no grupo de WhatsApp dos 

prefeitos. 

      Além de orientar às regras sanitárias, incluindo uso de álcool em gel e 

distanciamento social, a diretoria da Assomasul distribuiu entre os municípios 20 mil 

máscaras (Face Shields) em parceria com o projeto Corona Vidas Hub 

Dourados/MS, 500 termômetros e igual número de totens de álcool em gel, cujo 

dispositivo permite fazer a higiene das mãos acionando um pedal, impedindo assim 

qualquer contato manual com o equipamento. 

      As restrições, segundo o decreto governamental, são aplicadas em um 

momento de grande alta nos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 os meses de outubro, novembro e dezembro, foram adquiridas as 

seguintes passagens pelas prefeituras credenciadas à ASSOMASUL: 

  

 MUNICIPIOS Total de Passagens MUNICIPIOS Total de Passagens 

AQUIDAUANA 2 CASSILÂNDIA 2 

CORGUINHO 6 ELDORADO 1 

FIGUEIRÃO 4 GLÓRIA DE 

DOURADOS 

4 

ITAQUIRAI 2 JARAGUARI 2 

LADÁRIO 4 MUNDO NOVO 4 

NOVO HORIZONTE 4 PARANAIBA 1 

PEDRO GOMES 4 PORTO MURTINHO 2 

RIO NEGRO 2 SONORA 2 

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 

Outubro a Dezembro de 2020:  

OUTUBRO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 01/10/2020: 42 

Total de Municípios no CAUC em 30/10/2020: 26 

Ficaram adimplentes no CAUC: 16 municípios 

NOVEMBRO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 03/11/2020: 35 

Total de Municípios no CAUC em 30/11/2020: 28 

Ficaram adimplentes no CAUC: 7 municípios 



 

 

 

DEZEMBRO/2020 

Total de Municípios no CAUC em 01/12/2020: 54 

Total de Municípios no CAUC em 21/12/2020: 28 

Ficaram adimplentes no CAUC: 26 municípios 

 

RESPONSÁVEL PELO SETOR: DELIANE SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA - CAPACITAÇÃO 
 

 

Outubro/2020 
 
V Fórum Nacional das Transferências da União (VFNTU) 
 
 

Realizado o V Fórum 

Nacional das Transferências da 

União (VFNTU) entre os dias 19 e 

23 de outubro,  evento totalmente 

on-line e 100% gratuito 

transmitido ao vivo pelo Canal do 

Ministério da Economia (ME) 

no YouTube.  A abertura contou 

com a apresentação da palestra 

magna pelo Secretário de Gestão 

da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do ME, Cristiano 

Heckert. 

 

Durante a abertura, o 

Secretário de Gestão lançou uma nova funcionalidade nos aplicativos 

+Brasil (Cidadão +Brasil, Gestão +Brasil e Fiscalização +Brasil). A partir de agora, 

possuem fóruns de debate entre os responsáveis pelas políticas públicas: gestor e 

fiscal, e o cidadão!  

Durante o fórum, foram abordados assuntos de extrema relevância para a 

melhoria dos processos de gestão de recursos públicos, mas que também 

proporcionaram o enriquecimento dos participantes para o dia a dia de trabalho. Os 

temas apresentados durante o evento foram: Decreto nº 10.024/19 - Pregão 

Eletrônico; Implantação do MEG-Tr – Fatores críticos de sucesso; Aplicativos 

+Brasil; Lei Aldir Blanc entre outros temas. 

https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/v_fntu/
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/v_fntu/
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/v_fntu/
https://www.youtube.com/c/MPStreaming/videos
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/apps
https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/apps


 

 

 

 
 
Novembro/2020 
 
WEBCONFERÊNCIA CNM – Cronograma Novos Gestores 
 

 

       Realizado a Webconferência 

CNM no dia 11/11/2020, para 

tratar sobre o calendário de ações 

e prazos para o encerramento de 

2020 e o início 2021 com os 

novos Gestores.  O primeiro 

encontro é Saudações 

Municipalistas no dia 25/11/2020, 

e acontecerá totalmente on-line, 

direcionado a prefeitas e prefeitos 

da região Centro-Oeste eleitos no 

pleito municipal a ser realizado no 

próximo dia 15 de novembro. 

Outros eventos já estão na pauta 

da CNM para o próximo ano e 

durante o mês de janeiro, a 

entidade vai promover o Encontro 

Novos Gestores. Entre os dias 18 e 28 de janeiro, separado por regiões, os líderes 

municipalistas poderão receber informações e orientações qualificadas sobre a 

gestão municipal. Por conta da pandemia do coronavírus, o evento vai acontecer de 

forma virtual, diferente das edições anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Novembro/2020 
 
Reunião sobre ações implementadas na elaboração do MEG-Tr no Município 
de Campo Grande 
                

No dia 11/11/2020, na Sala de 

Atendimento, da Assomasul, em 

reunião para demonstração das 

ações, que foram implementadas na 

elaboração do MEG-Tr no Município 

de Campo Grande/MS, conforme 

indicadas pela IN nº 05/2019.  

 

Estiveram presente a senhora 

Sheila Mendes, responsável pela 

Captação de Recursos da Prefeitura 

de Campo Grande/SEGOV, a 

senhora Cléria Saionara Batista Martins, Coordenadora do Escritório de Processos 

e do MEG-Tr, da Superintendência de Gestão Estratégica (SGE/MS)  e a  senhora 

Ana Cristina Vieira de Andrade, Assistente Técnica de Projetos, dessa entidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Dezembro/2020 
 
Videoconferência - Reunião Extraordinária do Conselho CACS-FUNDEB 
  
                                                                                              

Reunião Extraordinária a acontecer no dia 03 de dezembro de 2020, às 9 

horas através do aplicativo do google Meet, tendo como pauta: 

- Leitura da ata referente à reunião Ordinária do dia 29/07/2020;  

- Posse de Conselheiro;  

- Aprovação dos Balancetes dos meses de julho a outubro/2020;  

- Aprovação do Calendário de Reuniões do ano de 2021;  

- Informes Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Dezembro/2020 
 
Videoconferência Comitê Gestor Rede +Brasil finaliza atividades de 2020 
                                                                                     

Aconteceu, no dia 3 de 

dezembro, por meio de 

videoconferência, o último encontro, 

em 2020, do Comitê Gestor da Rede 

+Brasil - Elos Estados, a reunião 

contou com apresentações de 

representantes da Rede nos estados, 

das Unidades Gestoras Estaduais da 

Rede (UGEs). Os representantes das 

UGEs de Mato Grosso e de Minas 

Gerais apresentaram os respectivos 

sistemas de convênios estaduais.  

Ainda, a UGE/MG apresentou algumas dificuldades na execução de recursos 

da lei de CT&I (transferências para instituições de ciência, pesquisa, tecnologia e 

informação) na Plataforma +Brasil. Entretanto, a diretora do DETRU, Regina 

Lemos, informou que já está em estudos avançados a implementação das 

especificidades para os convênios de ciência e tecnologia na Plataforma +Brasil.  

Na sequência, a coordenadora-geral de Governança Colaborativa do DETRU, 

Tâmara Castro, apresentou as novas atualizações nos Aplicativos +Brasil e 

solicitou apoio dos coordenadores para sensibilização dos gestores, fiscais e 

cidadãos na utilização dessas ferramentas, dando oportunidade aos representantes 

da Rede presentes à reunião opinarem sobre as melhorias implementadas.   

Por fim, a coordenadora-geral apresentou proposta de calendário das 

reuniões e dos eventos da Rede para o próximo ano, incluindo programação para 

os Fóruns Regionais da Rede,  e discorreu sobre a implementação do MEG-Tr 

pelas organizações indicadas pela IN nº 05/2019. Sobre esse tema, foi acordado 

um evento no início do próximo ano, com os coordenadores da Rede, com o intuito 

de debater estratégias para a implementação do MEG-Tr. 

 

RESPONSÁVEL PELO SETOR: ANA CRISTINA VIEIRA DE ANDRADE  


