
 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Abril/2020 

Em webconferência, Assomasul discute plano de enfrentamento ao Covid-19 

 

Os presidentes da Assomasul, Pedro Caravina, e da CNM (Confederação Nacional 

de Municípios), Glademir Aroldi, discutiram em webconferência, com a participação 

de prefeitos, do governo de Mato Grosso do Sul, representantes do MPE-MS 

(Ministério Público Estadual) e do TCE (Tribunal de Contas do Estado), um plano 

emergencial para conter o avanço do Covid-19 (novo coronavírus) no Estado.  

Em uma de suas intervenções, Caravina agradeceu a participação da CNM diante 

da crise causada pela proliferação do vírus no Brasil e apresentou as dúvidas dos  



 

 

 

 

gestores municipais ao procurador-geral de Justiça de MS nomeado, Alexandre 

Magno, e integrantes da força tarefa Covid-19 do MP, os promotores de Justiça Ana 

Cristina Dias e Fábio Fábio Goldfinger. 

O novo procurador sinaliza gestão baseada no diálogo, na orientação e na parceria. 

Também na busca da padronização, ao máximo possível, das decisões e os 

entendimentos dos promotores do Estado. 

Dentre as dúvidas comuns apresentadas, considerando a autonomia do órgão, 

destacam-se as metas fiscais da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)), inclusive o 

porcentual de gastos com a folha de pagamento, uma vez que a maioria dos 

municípios já trabalha no limite; o decreto de calamidade aprovado pelo governo do 

Estado se estende as prefeituras ou precisa ser aprovado pelas Câmaras 

Municipais; ou a insuficiência financeira também justifica a emergência. 

Caravina também perguntou como o MP entende a flexibilização de receitas 

carimbadas, tanto estaduais quanto federais, considerando que o governo federal 

tem aprovado leis que permite a utilização dos recursos, de acordo com a 

realidade, para o enfrentamento do coronavírus. 

A necessidade de gastos com publicidade; a possibilidade de adiantar repasses 

para ajudar os profissionais que fazem o transporte escolar, por conta da 

paralisação das aulas; e a redução de salários dos servidores, sem que haja uma 

responsabilização dos gestores municipais futuramente, também fizeram parte dos 

questionamentos. 

Presente ao encontro, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo 

Riedel, apresentou aos prefeitos um panorama da estrutura de saúde montada para 

atender a pandemia.  

“Atualmente contamos com 900 leitos exclusivos para tratamento do Covid-19, 

tendo mais 181 novos leitos de UTI em ampliação. O Ministério da Saúde já 

encomendou 16 mil kits de diagnóstico do Covid-19, dos quais a metade já chegou 

e estão à disposição do estado. Também reforçamos nosso estoque com 70 mil 

doses de vacinação da gripe a fim de não atrapalhar o diagnóstico do Covid, em  

 



 

 

 

 

virtude de outras viroses que acometem a população nesta época do ano”, explicou 

ele. 

Quanto à preocupação dos prefeitos a respeito da capacidade de manutenção das 

despesas, incluindo a folha de pagamento com o pessoal, o secretário alertou-os 

sobre a previsão de queda na arrecadação para que se planejem. 

“Temos previsto para maio uma perda de arrecadação de ICMS em torno de 32%, 

aproximadamente R$ 280 millhões, que refletirá diretamente na arrecadação dos 

municípios (que recebem 25% deste montante). Mas é preciso ter muita cautela 

quanto à adoção de medidas que possam vir a agravar ainda mais a crise 

econômica dos municípios”, explicou. 

Em videoconferência, prefeitos tiram dúvidas sobre controle das contas 

durante a pandemia. 

 

Os prefeitos participaram no dia 22 de abril de 2020 de nova webconferência 

organizada pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) 

com a participação especial da CNM (Confederação Nacional de Municípios).  



 

 

 

 

Durante sua fala, o presidente da instituição municipalista, Pedro Caravina, 

apresentou as dúvidas comuns dos prefeitos sul-mato-grossenses, especialmente a 

suspensão autorizada da contribuição patronal do RGPS (Regime Geral de 

Previdência) de dois meses para fazer o pagamento duplo em junho e setembro.  

Sobre isso, a supervisora Núcleo de Desenvolvimento Econômico da CNM, Thalyta 

Alves, aconselhou o pagamento normal ou um planejamento por parte da gestão, 

pois a mudança da normativa pode não ocorrer. 

Caravina apresentou ainda algumas reivindicações, como postergar as 

contrapartidas municipais de obras públicas para o final dos projetos, reprogramar, 

alongar ou ampliar as carências dos contratos de financiamento com os bancos 

oficiais.  

Ele sugeriu também postergar os pagamentos dos parcelamentos dos municípios 

com a STN (Secretaria do Tesouro Nacional) por seis meses, manter a capacidade 

de pagamento anterior à crise, além de desvincular receitas, como royalties de 

hidrelétrica, cessão onerosa e Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico). 

O prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, aproveitou o espaço para perguntar sobre as 

ações promovidas para amenizar o impacto no setor turístico.  

"Nós aqui temos o setor turístico que está sendo a mais afetada pela pandemia, 

uma vez que engloba bares, restaurantes, hotéis, agências de viagem, empresas 

aéreas, prestadores de serviços", disse o prefeito ao pedir orientações para lidar 

com o cenário.  

Ao respondê-lo, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, contou que o tema já tem 

sido debatido com o ministério da economia. 

Além disso, a CNM promove a campanha municípios juntos pelo Turismo que 

objetiva compartir estratégias de reestruturação e de incentivo ao não 

cancelamento ou remarcação de viagens pelo país.  

 

 



 

 

 

 

O prefeito Costa Rica. Waldeli dos Santos Rosa, pediu orientação jurídica sobre 

quais medidas podem ser adotados em relação aos funcionários que estão 

afastados das atividades.  

"Nós precisamos de ajuda do governo federal, do governo estadual, mas também 

precisamos tomar decisões firmes para ajudar a enfrentar a crise com a queda da 

arrecadação", afirmou. 

Os participantes da videoconferência também foram informados, em primeira mão, 

sobre o novo prazo para apresentar Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais, além da previsão de verba para acolhimento da população de rua. 

Aroldi começou pela demandas vinculadas à saúde e a assistência social 

Ele destacou as conquistas obtidas nos últimos dias, como a liberação de R$ 2,5 

bilhões para recomposição do orçamento destinado à gestão socioassistencial dos 

Municípios e a possibilidade de usar os recursos da saúde que estavam parados 

nas conta. 

"Nós conseguimos fazer com que os municípios possam usar esses valores 

antigos, para investimento, para custeio e também para o pagamento da folha dos 

servidores em saúde", relatou. 

Segundo informado, os cofres estaduais e municipais podem receber um adicional 

de até R$ 13 bilhões para fazer a gestão da crise causada pelo Covid-19, dos quais 

R$ 8 bilhões são de municípios. 

Além de recomendar que os prefeitos acessem a verba não aplicada nos anos 

anteriores, o quanto antes, o presidente da CNM lembrou que todos os municípios 

têm valores a receber, em alguma das contas que eram exigidas para o recebido de 

verba federal. Assim, o gestor deve transferir o recursos para a conta movimento da 

saúde. 

Com auxílio da equipe técnica da CNM, o presidente também falou sobre a 

suspensão da contribuição patronal, da dívida previdenciária e dos apontados do 

Cauc (Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias). 

 



 

 

 

 

Ele também pediu o engajamento dos gestores locais para a criação de linha de 

crédito para o pagamento dos precatórios e para aprovação da recomposição 

doICMS e do ISS (imposto sobre serviços). "Temos também uma emenda ao 

Projeto de Lei 1.161/2020 que pede a recomposição do FPM até o final do ano", 

pontuou. 

Eleições municipais também fizeram  parte da longa pauta debatida, inclusive sobre 

as incertezas em torno da viabilidade do pleito, previsto para o dia 4 de outubro. 

Aroldi relatou com o tema tem sido abordado pelo Congresso Nacional e pela 

Justiça Eleitoral, e garantiu que não há oportunismo por parte dos gestores 

municipais mas os prazos do calendário são apertados, e pode impedir o pleno 

direito de igualdade de candidatos incluídos no grupo de risco. 

 

Prefeitos discutem com Simone Tebet socorro emergencial aos municípios 

 

 



 

 

 

 

Promovido pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o 

encontro virtual contou com a participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS), 

presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. 

A webconferência foi intermediada pelo presidente da entidade municipalista, 

prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina. Essa é a terceira webconferência que os 

prefeitos do Estado participam, duas organizadas pela CNM (Confederação 

Nacional de Municípios) e a que será realizada na segunda-feira sob coordenação 

da Assomasul. 

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone 

Tebet (MDB-MS), garantiu ao se reunir com prefeitos em videoconferência 

realizada pela Assomasul (Associação Nacional de Municípios de Mato Grosso do 

Sul), que o Congresso Nacional não votará nenhum projeto do governo antes de 

aprovar o socorro financeiro a estados e municípios. 

Mediada pelo presidente da entidade municipalista, Pedro Caravina, a 

videoconferência serviu para os prefeitos tirarem dúvidas a respeito do Projeto de 

Lei Complementar (PLP 149/2019), que trata do socorro emergencial da União para 

estados e municípios. 

A maior preocupação dos prefeitos é com a queda da receita, agravada com crise 

econômica por causa da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus). 

“Existem 14 Medidas Provisórias tramitando no Senado, mas há um entendimento 

de não se votar nenhum projeto enquanto não se aprovar o socorro emergencial a 

estados e municípios”, disse a senadora, ao defender um esforço de todos visando 

superar a crise institucional envolvendo o governo e o Congresso para recuperar as 

finanças dos entes federativos na área de saúde 

Simone disse que apesar da difícil situação política envolvendo o presidente Jair 

Bolsonaro a partir das acusações feitas pelo então ministro Sérgio Moro (Justiça e 

Segurança Pública), “não há no cenário político, no momento, a possibilidade de 

impeachment no primeiro semestre, porque estamos preocupados com o Covid-19”. 

Durante o encontro virtual com Simone, os prefeitos trataram ainda de outros 

assuntos de interesse dos municípios como a possibilidade de flexibilização do  



 

 

 

 

cumprimento dos índices de aplicação de recursos, suspensão do pagamento de 

precatórios, liberação de linha de crédito, Fundeb, e o cumprimento do índice da 

folha de pagamento dos servidores públicos municipais. 

Simone tranquilizou os gestores quanto a aprovação do PLP 149/2019) cujo 

objetivo é recompor as perdas de estados e municípios devido à queda do ICMS 

(Impostos obre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do ISS (Imposto dobre 

Serviços). 

A senadora previu que até quarta-feira o Plenário do Senado deva votar a medida 

de socorro emergencial aos entes federativos. 

A matéria só foi aprovada na Câmara dos Deputados, sofrendo várias alterações 

em virtude da pandemia da Covid-19 e aumentando o impacto fiscal na União, o 

que gerou críticas do governo federal e dividiu opinião entre os senadores. 

Ela disse que tem participado de uma série de reuniões com os líderes de bancada 

e tem notado o empenho de todos, independentemente de coloração partidária, no 

sentido de socorrer as prefeituras com liberação de recursos. 

A presidente da CCJ informou ainda que não haverá prejuízo aos municípios com 

relação a liberação de emendas parlamentares na área de saúde. “Não vai ter 

prejuízo na área de saúde. Estão empenhando tudo”, garantiu.   

O presidente Pedro Caravina observou que, apesar da previsão da liberação de 

recursos federais como forma de compensar as perdas das receitas municipais, a 

maior preocupação dos gestores é com a aplicação dos limites constitucionais, 

principalmente na hora do fechamento das contas. 

“Nossa preocupação é a folha de pagamento ultrapassar os 54% e comprometer os 

prefeitos com a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)”, exemplificou o dirigente. 

Para evitar outros problemas na contabilidade das prefeituras, Caravina sugeriu a 

flexibilização do CAUC (Sistema Auxiliar de Informações para Transferências 

Voluntárias) durante o período da pandemia para que as prefeituras possam 

receber recursos federais sem o risco de ter verbas bloqueadas por falta de 

pagamento de dívidas. 



 

 

 

 

Sobre isso, Simone se comprometeu a encaminhar o assunto para discussão no 

Senado já esta semana. “Acho que esta questão do CAUC se resolve, acho que 

não há problema”.   

Ao final da videoconferência, Caravina agradeceu a participação da senadora, 

destacando a atuação dela como representante de Mato Grosso do Sul no 

Congresso Nacional. 

“Os prefeitos de Mato Grosso do Sul saem dessa reunião mais tranquilos com suas 

informações. O importante de tudo isso é que o Congresso está atento”, colocou, 

lembrando a dificuldade que a maioria dos municípios está passando devido 

redução das receitas por conta dessa crise na saúde em decorrência do novo 

coronavírus.   

 

 

Junho/2020 

Máscaras de proteção serão distribuídas nos 79 municípios de MS 

 

 



 

 

 

 

A Assomasul adquiriu os insumos para a confecção das primeiras 20 mil máscaras 

(faceshields Shields) dentro do projeto de parceria institucional com o projeto  

 

Corona Vidas Hub Dourados/MS; a BPW Dourados-MS Brasil; Leilo Dom, Leilão 

Beneficente; Unigran; e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). 

De acordo com o diretor-financeiro da Assomasul, Diego Abud, a distribuição aos 

demais municípios do Estado será feita obedecendo ao critério de divisão 

proporcional do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ou seja, 

baseando no número de habitantes. 

A Assomasul tem se mobilizado desde quando surgiram os primeiros casos de 

coronavirus no Estado, adotando medidas restritivas e orientando os prefeitos na 

busca de solução para a crise na área de saúde pública que afetou diretamente as 

finanças municípios. 

Além da suspensão temporária das aulas nas escolas municipais e da Copa 

Assomasul, a diretoria orientou cortes nas despesas das prefeituras e tem discutido 

com as autoridades estaduais e federais, por meio de videoconferências, 

alternativas viáveis visando à solução dos problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Assomasul realiza Assembleia Geral por webconferência devia a pandemia. 

 

 

Devido a necessidade de delibar assuntos importantes o Presidente da Assomasul 

Pedro Arlei Caravina realizou no dia 23 de junho a primeira assembeia geral por 

webconferencia, além dos assuntos destacados na pauta os Prefeitos solicitaram 

que fosse articulado junto a Bancada Federal uma reunião para ouvi-los quanto ao 

adiamento as eleições. 

A sugestão sobre o encontro virtual com os parlamentares, feita pelo prefeito de Rio 

Verde, Mário Gruger, é que os parlamentares avaliem as possibilidades em 

discussão, uma vez que o Congresso Nacional analisa duas propostas distintas 

sobre as eleições.   

 



 

 

 

 

Com opiniões divergentes no Senado, tramitam duas PECs (Propostas de Emenda 

Constitucional), a PEC 18/2020, que propõe a mudança de data da eleição de 

outubro para dezembro, do senador Weverton (PDT-MA), e a PEC 19/2020, que 

sugere a unificação dos pleitos em 2022, de autoria do senador Wellington 

Fagundes (PL-MT). 

Com base em estudos científicos e políticos apresentados pela CNM 

(Confederação Nacional de Municípios) durante reunião na segunda-feira (22) com 

senadores e lideranças políticas, há quase que unanimidade entre os gestores 

públicos brasileiros pela prorrogação dos mandatos para que o próximo pleito 

coincida com as eleições para presidente, senadores, deputados federais e 

estaduais em 2022. 

Por videoconferência, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, pontuou os riscos de 

saúde para a população, além de questões econômicas e jurídicas, como a 

desigualdade de oportunidades para candidatos que estejam em grupo de risco 

para a Covid-19. 

Com a participação do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís 

Roberto Barroso, a sessão reuniu ainda especialistas da área de saúde e juristas. 

 



 

 

 

 

Para o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do 

Sul), Pedro Caravina, a maior preocupação de todos é com as condições sanitárias 

nesse momento em que os casos de coronavírus só se avolumam não apenas no 

Estado, mas em todo país. 

 

Segundo Caravina, o risco com a exposição de candidatos e eleitores é muito 

grande. Além do mais, acrescentou o dirigente, não há nenhuma garantia de 

segurança se eleições ocorrerem em 15 de novembro a 20 de dezembro, como 

defendem o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luis Roberto 

Barroso, e grupos de parlamentares. 

“Não há condições sanitárias de realizar eleições este ano”, reforçou o presidente 

da Assomasul, que ouviu um a um dos argumentos dos demais prefeitos presentes 

a videoconferência. Não dá só pra pensar em Mato Grosso do Sul, onde a situação 

ainda é favorável. Imagine uma eleição em São Paulo e no Rio”, acrescentou. 

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, acredita ser impossível realizar 

as eleições este ano e questiona inclusive o fato de o STF (Supremo Tribunal 

Federal) ter dado autonomia a estados e municípios durante o período da 

pandemia. 

Da mesma forma, Eraldo Leite, de Jateí, também questiona a manutenção do 

calendário eleitoral. No entanto, opina que se as eleições tiverem de ocorrer este 

ano, que sejam realizadas em 4 de outubro mesmo para que os candidatos possam 

ter tempo de fazer campanha, sobretudo, haja um prazo adequado para o processo 

de transição de governo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prefeitos cobram da bancada federal definição da data das eleições 

 

Além da questão sanitária por conta da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), 

motivo divergente no Congresso Nacional sobre a manutenção do calendário 

eleitoral ou em último caso a prorrogação de mantados, outra preocupação dos 

prefeitos é com relação ao tempo que eles vão ter para fazer campanha e para 

cumprir o processo de transição de governo, incluindo o fechando das contas e 

entregar os cargos à seus sucessores. 

Durante a reunião comandada pelo presidente da Assomasul (Associação dos 

Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, os parlamentares sinalizaram 

obedecer as orientações dos médicos epidemiologistas e infectologistas que estão 

dando suporte aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), a fim de norteá-los sobre a realização do pleito em data 

que represente menor risco de contaminação  pela doença que tem deixado as 

autoridades públicas e a população em polvorosa. 

 

 



 

 

 

 

Há dias, o Senado aprovou a PEC 18/2020 (Proposta de Emenda Constitucional) 

que prevê a realização das eleições nos dias 15 (primeiro turno) e 29 de novembro 

(segundo turno), cujo texto terá de ser votado agora pela Câmara. 

Ao abrir o encontro, Caravina expôs a dificuldade dos municípios nesse momento 

de crise e reforçou o estudo encomendado pela CNM (Confederação Nacional de 

Municípios) que aponta a impossibilidade de realização das eleições este ano 

devido aos casos crescentes de infecção do Covid-19 em todo país. 

Presente ao encontro, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, disse que uma das 

grandes preocupações é com uma eventual segunda onda da pandemia nos meses 

seguintes, o que, segundo ele, poderia complicar ainda mais a situação dos atuais 

gestores que já estão em dificuldades muito antes da chegada do Covid-19 no país. 

Aroldi também comentou sobre a fala do presidente do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral), Luís Roberto Barroso, durante videoconferência na segunda-feira (29) 

com presidentes das entidades estaduais de municipais, na qual o ministro 

sinalizou em defender a prorrogação dos atuais mandatos para 2022, caso a curva 

de contaminação aumente. 

No entanto, uma das posições defendidas na reunião desta terça pela maioria dos 

prefeitos é que as eleições sejam realizadas em 4 de outubro, caso não haja 

consenso para sua prorrogação, em vez de serem adiadas para novembro. 

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) disse que o Senado, que já aprovou a data 

das eleições para novembro, tem se baseado nas orientações dos médicos 

especialistas, por isso prefere aguardar para ter uma posição sobre o tema.   

O deputado Beto Pereira (PSDB-MS) disse que sempre defendeu a unificação das 

eleições no país, com 5 anos de mandato e sem reeleição, como forma de 

economia para o país. No entanto, prefere nesse momento observar aquilo que a 

ciência diz e seguir a posição do Senado pela realização do pleito em novembro.    

O deputado Vander Loubet (PT-MS) disse que a definição sobre o calendário 

eleitoral passa necessariamente por uma decisão do Centrão, que conta com 200 

parlamentares, e a ideia de prorrogação de mandatos não reúne consenso. 



 

 

 

 

“É muito forte essa demanda dos prefeitos que vão para à reeleição. É natural que 

se mantenha a data para outubro, mas nossa posição da bancada vai depender 

muito de as pessoas se manterem no isolamento social. Nossa tese é que a ciência 

nos indique um caminho”, disse Vander, acrescentando, porém, que reconhece a 

angústia dos prefeitos nesse momento de crise.   

Da mesma forma, a tucana Rose Modesto (PSDB-MS) defendeu esperar a 

indicação de um melhor caminho, sobretudo a orientação das autoridades 

especializadas em saúde pública. 

O deputado Dr. Luiz Ovando (PSL-MS), que é médico, defendeu a manutenção das 

eleições em 4 de outubro, por entender que a situação não irá mudar muito em 

novembro em relação a pandemia. 

“Não vamos conseguir evitar esse vírus. Não posso, na condição de médico, fechar 

os olhos para isso”, colocou Ovando, ao criticar aqueles que ignoraram as primeiras 

informações sobre a disseminação da doença no Brasil em fevereiro, advertência 

esta feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que decretou estado de emergência para 

conter a pandemia do novo coronavírus em fevereiro deste ano. 

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) também se posicionou favorável a orientação 

das autoridades de saúde e sinalizou apoiar a realização das eleições em duas 

etapas, do jeito que a matéria passou pelo Senado. 

Já a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que sempre foi municipalista, 

lembrando que já foi prefeita (Três Lagoas), e considera legitimo o pedido dos 

prefeitos devido as dificuldades dos municípios nesse momento de crise. 

A senadora disse que acompanha de perto a movimentação nas duas casas 

legislativas e acha que dificilmente haverá mudança no posicionamento dos 

parlamentares com relação a realização das eleições este ano. 

 

 

 



 

 

 

 

AUTONOMIA 

Vários prefeitos se posicionaram no encontro. Waldeli dos Santos Rosa, de Costa 

Rica, questionou a bancada sobre a autonomia que o STF (Supremo Tribunal 

Federal) deu a estados e municípios, principalmente para conduzir a questão do 

isolamento social. 

“Quero saber como vamos fazer eleições se o prefeito  tem poder de impedir 

aglomerações”, colocou ele, em pergunta direcionada a Soraya e Fádio Trad, 

referindo-se a desvantagem dos adversários políticos durante a campanha.   

O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, cobrou uma posição mais definitiva dos 

parlamentares, observando que ouviu da maioria a ideia de esperar o 

encaminhamento dado pelas autoridades médicas. 

“Quero pedir aos nossos parlamentares uma definição, isso está se prorrogando 

muito. A gente precisa de uma definição o mais rápido possível. Estamos 

exonerando funcionários e ainda não se tem uma data. Estamos sendo cobrados 

pela Justiça, ficamos aqui durante duas horas debatendo e não vi consenso”, 

desabafou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

Abril/2020 
 
Videoconferência do Comitê Gestor Rede + Brasil  
 
Reunião Técnica sobre o BIM – para público Elo Estadual - discussão e 
estratégias do BIM e diretrizes do Decreto Nº 10.306/2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram discutidos diversos assuntos, entre eles, o projeto Atendimento Colaborativo, 

a aplicação do Modelo de Excelência em Gestão e o respectivo sistema, as 

Transferências Especiais e as medidas emergenciais de apoio aos convenentes, no 

que diz respeito à flexibilização normativa em função do COVID-19. 



 

 

 

 

A reunião contou ainda com a contribuição da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná, que demonstrou como tem sido a 

implantação do BIM (Building Information Modeling) no estado, e de Mato Grosso 

do Sul, por meio do Coordenador da Rede +Brasil no estado, sobre a 

implementação do MEG-Tr na unidade federativa. 

 

 

Maio/2020 
 

Webnário MEG-Tr: Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União 

(MEG-Tr) 

 
 
Aconteceu no dia 13 de maio, o Webnário do Modelo de Excelência em Gestão das 
Transferências da União (MEG-Tr), por meio de videoconferência, com a 
participação de representantes de diversos parceiros da Rede +Brasil. Foram 
registrados 218 participantes na reunião. 
 



 

 

 

 
O Webnário foi aberto pelo Secretário de Gestão, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, Cristiano 
Rocha Heckert.  Sobre o MEG-Tr, lembrou da parceria com a Fundação Nacional 
de Qualidade (FNQ), no sentido de apoiar o MEG e de sua expectativa para que 
esse Modelo de Excelência em Gestão possa não só aprimorar o processo de 
transferências de recursos, mas também, alavancar a gestão e a governança nas 
instituições como um todo. 
 
 
Na sequência, o técnico do Ministério da Economia, Esaú Mendes, fez 
apresentação sobre a implantação do Modelo em si, com ênfase na melhoria 
contínua da gestão. Também informou sobre o marco legal do Modelo, os cursos 
de capacitação disponíveis, enfatizando a importância de se investir em 
capacitação, os materiais de apoio já disponíveis e aqueles em produção e as 
melhorias previstas para o Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG).  
 
Dando continuidade, tivemos o compartilhamento de boas práticas com a 
apresentação do Coordenador da Rede +Brasil do Mato Grosso do Sul, Luiz 
Morente, trazendo a experiência da aplicação do MEG-Tr no estado. Ele destacou a 
importância do apoio não só das pessoas diretamente envolvidas, mas também, 
das autoridades, empresas e órgãos de controle. Por fim, mostrou os próximos 
passos para a continuidade da aplicação do Modelo no estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Junho/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoconferência - Reunião Extraordinária FUNDEB 
 
Aconteceu no dia 09 de junho, a Reunião extraordinária do FUNDEB para tratar das 

seguintes pautas: 

 
- Leitura da ata referente a reunião Ordinária do dia 29/01/2020;  

- Leitura da carta de renúncia do senhor José Domingues;  

- Posse de Conselheiros;  

- Eleição de presidente e Vice-Presidente. 

Foi empossado como conselheiro do Fundeb e representando a Assomasul o 

senhor Diego Abud - Diretor Geral. 



 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


