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Diretoria Executiva CIRC  2019

Presidente: Matione Sonego (Prefeito de São João do Polêsine)
Vice-Presidente: José Claiton Sauzen Ilha (Prefeito de Diler-
mando  de Aguiar).

Conselho de Administração
Matione Sonego (Prefeito de São João do Polêsine); José Claiton 
Sauzen Ilha (Prefeito de Dilermando de Aguiar); Carlos Au-
gusto Brum de Souza  (Prefeito de Tupanciretã); Lauro Scherer 
(Prefeito de Toropi) e Cleo Vieira do Carmo (Prefeito de Itaara).

Conselho Fiscal
Roberto Carlos Boff Turchiello (Prefeito de Jaguari); Leocarlos 
Gazzoni Girardello (Prefeito de São Sepé); José Luiz Camargo 
de Moura (Prefeito de Vila Nova do Sul); William Marques 
Ribeiro (Contador da Prefeitura de Restinga Sêca) e Fernando 
Adalberto Do ó Porto (Assessor Jurídico da Prefeitura de Santa 
Maria).

Estrutura Administrativa do CIRC

Coordenador Executivo: Jorge Luiz Cremonese;
Supervisão Administrativa: Rodnei Pereira Marcusso;
Assessoria jurídica: Adílio Oliveira Ribeiro;
Contabilidade/Financeiro: 

Simone Bueno Rodrigues (Contadora);
Carlos Amaral Nunes de Almeida Jr. (Of. Administrativo);

Faturamento: 
Amanda De Cesaro (Auxiliar Administrativo);
Cláudia Tomasin Romero (Auxiliar Administrativo);

Agendamento: 
Andréia Gomes Pereira (Auxiliar Administrativo);
Maria Paulina Scolari Biasi do Canto (Aux.Administrativo);

Compras e Licitações: 
Fernanda de Fátima Gonçalves (Auxiliar Administrativo).

A PALAVRA DO PRESIDENTE...

Matione Sonego, 
Prefeito do Município 

de São João do Polêsine e 
Presidente do Consórcio 

Intermunicipal da Região 
Centro - RS.

Prezados Colegas,

Quero, ao assumir a função de Presidente, dirigir-me aos 32 Prefeitos e 
Prefeitas que fazem parte deste Consórcio Intermunicipal da Região Centro - 
CIRC. Primeiramente, para agradecer a confiança que me foi depositada para 
representá-los, diante desta importante instituição pública. Agradecer ao meu 
Vice -Presidente, o Prefeito de Dilermando de Aguiar, José Claiton Sauzen Ilha 
e a todo Conselho Fiscal e Conselho Administrativo, os quais, juntamente com 
os servidores do Consórcio Intermunicipal, me auxiliarão na condução desta 
importante missão. Agradecer também aos que até dezembro de 2018, condu-
ziram os trabalhos de maneira exemplar, deixando um legado de conquistas e 
perspectivas. Temos a responsabilidade de manter as conquistas e buscar novos 
desafios,  ampliando as realizações, em prol dos municípios.

Espero poder retribuir com trabalho e resultados, essa tarefa tão honrosa. 
Nosso maior objetivo, será facilitar a vida dos 32 municípios consorciados, com 
prestação de serviços, compras compartilhadas, assessorias, trocas de experiên-
cias e principalmente no auxílio, através  da realização de processos licitatórios 
legais, ágeis e economicamente viáveis aos municípios.

Tenho certeza que o trabalho não será nada fácil, mas com a colaboração e 
participação de todos, assim como, com a importante parceria da AMCENTRO, 
Associação que muito bem nos representa e nos orgulha, faremos o melhor para 
nossa região, levando o nome de nosso Consórcio e de nossos municípios, como 
referência positiva a outras regiões do Estado e quem sabe do Brasil. Preciso que 
todos, os colegas Prefeitos, tenham maciça participação em reuniões, assem-
bleias, eventos, capacitações, demais atividades realizadas e serviços prestados 
pelo CIRC, fortalecendo, assim, nossas decisões e compartilhando nossas con-
quistas.

Desejo um excelente 2019, com muitas lutas e conquistas a todos nós.

Matione Sonego
Presidente CIRC

ARQUIVO PESSOAL
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O descerramento dos quadros dos ex-presidentes: Tiago Görski Lacerda, da AMCENTRO e Paulo Ricardo Salerno do CIRC.

Na manhã do dia 08 de janeiro, os prefeitos dos 
municípios consorciados ao CIRC e a AMCENTRO 
se reuniram na 1ª Assembleia dos Prefeitos do ano. Na 
oportunidade, houve a solenidade de descerramento 
dos quadros dos Ex-Presidentes das duas entidades, 
Paulo Ricardo Salerno (CIRC) e Tiago Görski Lacerda 
(AMCENTRO). Ocorreu também a solenidade oficial 
de posse da nova diretoria para o exercício de 2019, de 
ambas as entidades. O Prefeito Paulo Ricardo Salerno, 
de Restinga Sêca assumiu a presidência da AMCEN-
TRO e o Prefeito de São João do Polêsine, Matione 
Sonego a presidência do CIRC. 

Para os presidentes, o trabalho em conjunto será 
fundamental, para que cada vez mais a região possa 
avançar. Dentre as prioridades para este ano, estão a 
abertura efetiva do Hospital Regional, a duplicação da 
RST 287 e o pagamento das dívidas do Governo Es-

tadual com a saúde para os municípios.
Durante a Assembleia foram colocadas algumas 

pautas para votação, como: a alteração do Art. 44 - do 
Estatuto do consórcio, no que tange às Publicações Le-
gais, permitindo que além das mídias que atualmente 
são utilizadas, passe-se a utilizar o Diário Oficial dos 
Municípios, através do site da FARMUS. A alteração 
estatutária se dá visando maior economicidade no to-
cante às publicações legais; a prestação de contas de 
2018 foi apresentada, analisada e aprovada. (conforme 
exposto abaixo). 

Além disso, foi realizada oficialmente a apresen-
tação do INFORMATIVO CIRC aos Prefeitos, no 
qual foram explicados os objetivos do Informativo 
e, de que forma os municípios poderão colaborar no 
compartilhamento de informações aproximando ain-
da mais os entes concorciados.

CIRC e AMCENTRO: juntos pelo progresso da 
região centro do estado - RS

ADÍLIO RIBEIRO, 08/01/2019
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Balanço Patrimonial CIRC - Exercício 2018



Presidente Matione Sonego participa de reunião 
com a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios

Aconteceu na tarde de 23 de janeiro, em Porto 
Alegre, uma reunião da Associação Gaúcha de Con-
sórcios Públicos – AGCONP, juntamente com a Se-
cretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. A 
Secretaria foi criada com o intuito de assessorar os 
municípios na questão de captação de recursos, ela-
boração de projetos técnicos e a inter-relação com os 
órgãos de governo. 

Participaram da reunião o futuro Secretário Ad-
junto da Secretaria Sr. Godin, o Prefeito de Venâncio 
Aires e Presidente da AGCONP, Sr. Giovane Wickert, 
o Presidente do CIRC, Matione Sonego, Presidentes 
e Diretores dos demais consórcios do estado do Rio 
Grande do Sul. A reunião tinha como um dos obje-
tivos a apresentação da entidade para a nova Secre-
taria de governo, bem como, articular e estreitar laços 
com o governo do estado.

Na oportunidade, a AGCONP, juntamente com 
alguns Presidentes de Consórcios, apresentaram ao 
Governo a atual situação dos Consórcios no Estado, 

suas ações, compras compartilhadas, prestações de 
serviços na área da saúde, licitações, contrato de pes-
soal, entre outras atividades. Segundo o Presidente 
do CIRC, eles também demonstraram a importância 
da valorização dos Consórcios pelo Governo, assim 
como de ampliar as parcerias e estreitar laços. “Pedi-
mos que o Governo convide os Consórcios para dis-
cutir as políticas públicas, principalmente na saúde, 
também abrimos convite para o governo conhecer as 
sedes dos Consórcios”, destaca Sonego.

Dentre as solicitações ao governo, uma delas foi a 
realização de uma reunião mensal ou bimestral, entre 
a Associação e o Governo, em data a ser confirmada, 
provavelmente no mesmo dia das reuniões da Asso-
ciação, em turno inverso.

Durante o evento, o Presidente do CIRC procedeu 
a entrega do Relatório de Atividades do Consórcio do 
exercício de 2018, onde está demonstrada a importân-
cia do trabalho realizado em prol dos municípios con-
sorciados.
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Reunião de Trabalho da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos - AGCONP, juntamente com nova a Secretaria de Governo, 
Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios

ARQUIVO PESSOAL, 23/01/2019

Durante a atividade de Posse dos novos Presidentes: 
Paulo Ricardo Salerno da AMCENTRO e Matione Sonego 
do CIRC procederam a entrega da Placa comemorativa 
aos 25 anos do Consórcio, ao Prefeito de Júlio de Casti-
lhos, João Vestena o qual foi Presidente da entidade nos 
anos de 2011 a 2012.

Ainda sobre os 25 anos...

João Vestena, 12º Presidente

ADÍLIO RIBEIRO, 08/01/2019



RÁPIDAS
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BRASIL -  Engenheiros e funcionários da Vale que 
atestaram segurança de barragem em Brumadinho 
foram presos em MG e SP. Investigações apontam 
suspeita de fraude em documentos. Último balanço 
da Defesa Civil de MG confirmou que 99 pessoas 
morreram e 259 seguem desaparecidas. Os investi-
gadores do MP e da Polícia apuram se documentos 
técnicos, feitos por empresas contratadas pela Vale 
e que atestavam a segurança da barragem que se 
rompeu, foram, de alguma maneira, fraudados. Em 
futura ação penal os envolvidos poderão ser respon-
sabilizados, pois, ao que parece a tragédia era evi-
tável. 

ESTADO - Também no Rio Grande do Sul existem 
situações de risco de rompimentos de barragens, 
conforme identificado pela Agência Nacional de 
Água - ANA, em relatório divulgado no final do ano 
passado. As barragens de Capané, em Cachoeira do 
Sul e Santa Bárbara em Pelotas são dois exemplos 
de situação de alerta no estado. Vale lembrar que 
essas barragens não são de rejeitos minerais, e sim, 
represas de águas utilizadas para irrigação e para 
bebedouro de animais.
ESTADO – O Rio Grande do Sul ainda contabi-
liza prejuízos decorrentes das últimas chuvas, por 
força das quais diversos municípios já decretaram 
situação de emergência, em face das grandes perdas 
econômicas, nas lavouras de verão e também em 
prédios e na infraestrutura viária, estradas e acessos 
às propriedades rurais. Com os decretos municipais 
homologados pela Defesa Civil é a vez dos Prefeitos 
dos municípios mais atingidos irem a Brasília para 
buscar recursos para reconstrução daquilo que foi 
destruído e reparação dos danos que a região sofreu. 
Ao que parece o ano que ora se inicia será marcado 
por dificuldades financeiras decorrentes do clima 
adverso que se verificou nas primeiras semanas de 
janeiro. A hora é de união para recuperar as perdas. 

SANTA MARIA - As obras de recuperação da 
malha viária da cidade (principais ruas e avenidas) es-
tão em ritmo acelerado, vindo ao encontro dos an-
seios da comunidade que enfrentava dificuldades 
para trafegar com seus veículos. Ao que se sabe, o 
governo municipal obteve recursos junto a Caixa 
Econômica Federal, no montante de R$ 28 milhões 
e viabilizará ainda, o acesso de um recurso de R$ 
50 milhões por meio do Programa Avançar Cidades, 
do Governo Federal. Com essa ação administrativa, 
o governo municipal realiza obras de grande impac-
to para a comunidade.

LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - Já estão em 
andamento os trabalhos, visando a realização da li-
citação compartilhada 2019, na modalidade de Re-
gistro de Preços, para compra de medicamentos pe-
los municípios consorciados. Temos uma Comissão 
de Assistência Farmacêutica, formada por quatro 
farmacêuticos dos municípios de: Júlio de Castilhos 
- Narla Consentino Fontoura; Restinga Sêca - Lu-
ciano Franco Lima Coimbra; Santa Maria - Salete 
Zago de Barros; Santiago - Deise Brüning Kunle. 
Os profissionais estão trabalhando na compilação e 
criação de Relação Regional de Medicamentos que 
servirá como Termo de Referência para o próximo 
processo licitatório do Consórcio. 

COMPRAS E LICITAÇÕES - O Setor de Compras 
e Licitações, juntamente com a Assessoria Jurídi-
ca, vem trabalhando no planejamento de diversas 
licitações para 2019, a exemplo de: Contratação de 
Serviços de Projetos de Engenharia; Contratação de 
Plano de Saúde para os servidores dos municípios 
consorciados, que tiverem interesse; Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Medicina e 
Segurança do Trabalho; bem como para compras de 
pneus; fraldas e tiras de reagentes e oxigênio para 
uso humano.

NOVO SITE - Com a finalidade de melhor atender 
as exigências legais, relativas ao acesso à informação 
e à transparência da gestão pública, o Consórcio 
promoverá reestruturação de seu site institucional. 
Para tanto, o processo com essa finalidade encontra-
se em fase de contratação de empresa especializada, 
a qual no prazo de aproximadamente 30 dias deverá 
colocar no ar o novo site. Através dele, os municí-
pios consorciados terão um novo canal de acesso 
com o CIRC, de forma mais eficiente e eficaz, para 
encaminhar demandas e acessar as informações de 
interesse comum a todos os entes consorciados.

SGS - O Consórcio Intermunicipal da Região Cen-
tro - RS possui um sistema eletrônico para agen-
damento de consulta e exames via Consórcio, vali-
dação de produção por parte dos municípios e dos 
prestadores (credenciados através do Chamamento 
Público/Credenciamento 2019) e acompanhamento  
de relatórios de atividades. Será realizada uma ca-
pacitação para todos os servidores que operam o 
sistema, visando melhor domínio da ferramenta e 
esclarecimentos de dúvidas acerca de seu funciona-
mento e aplicabilidade.

CIRC



MUNICÍPIO EM DESTAQUE

 O município de Dilermando de Aguiar inaugurou 
na sexta-feira, 28 de dezembro de 2018, o novo prédio 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
O empreendimento permitirá a ampliação do atendi-
mento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Um contrato celebrado entre o município e a 
União, por intermédio do FNAS (Fundo Nacional 
de Assistência Social) do Ministério do Desenvolvi-
mento Social, através do Programa de Estruturação 
da rede de Serviços de Proteção Social Básica, gar-
antiu um investimento de aproximadamente R$ 354 
mil. A construção que possui 165 m², passará a contar 
com uma sala de reuniões, sala para atendimentos e 
atividades diversas, além de espaço para crianças e um 
quiosque. Segundo a Secretária de Assistência Social, 
Luciane Trindade, aproximadamente R$ 47 mil de re-
cursos próprios foram investidos para a aquisição de 
móveis e equipamentos.

Entre as principais ações do CRAS estão os cursos 
de artes manuais para as mulheres; o “Hora do Mate”; 
a oficina de “Teatro”; e a Banda Marcial do município. 
As novas instalações atenderão cerca de 150 famílias.

O CRAS é responsável por executar os programas 
e os projetos sociais desenvolvidos pelos Governos: 
Federal, Estadual e Municipal, com o objetivo de pre-
venir situações de vulnerabilidade e risco social, for-
talecendo os vínculos familiares e comunitários e ga-
rantindo o acesso aos direitos da cidadania.

Além das oficinas, o CRAS realiza palestras sobre 
os mais diversos temas, como sexualidade, plane-
jamento familiar, violência e drogas. Realiza oficinas 
de dança, capoeira, teatro e música. Trabalha com 
grupos de idosos e portadores de deficiências, com 
atividades manuais, motivando a coordenação mo-
tora e a memória.

Participaram da solenidade de inauguração os 
secretários de governo, os diretores de secretarias, 
servidores da administração pública, o vereador Re-
nato Mello, a secretária de assistência social de São 
Pedro do Sul, Cristiane Parnov e a comunidade em 
geral. Após o ato solene foi servido um coquetel a to-
dos os presentes e realizado sorteios de brindes.

Arlei Silveira - Jornalista
Ass.ª de Comunicação - Dilermando de Aguiar

O Prefeito Claiton Ilha, juntamente com de-
mais autoridades na inauguração do CRAS
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Dilermando de Aguiar inaugura novo prédio 
do CRAS e amplia o atendimento

ARLEI SILVEIRA, 09/01/2019

JÚLIO DE CASTILHOS – No domingo 27 de janeriro, 
ocorreu a 15ª Edição dos Jogos Rurais 2019. O even-
to é organizado da pela Emater/RS-Ascar, Prefeitura, 
através da Secretaria da Agricultura, Turismo e Desen-
volvimento Econômico, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR) e pela Comunidade anfitriã dos jogos, que 
neste ano foi a comunidade de Alvorada. A Comuni-
dade do Cerrito se sagrou campeã geral, sendo Penta-
campeã dos jogos. Na foto ao lado, o registro de uma 
das modalidades dos Jogos Rurais. (Fonte: Site Cidade 1)

CAIO PORTELA, 27/01/2019



Santiago e São Francisco de Assis completam 135 anos
O ano inicia com dois municípios centenários 

comemorando os seus aniversários. No dia 04 janeiro 
foi dia de festejar os 135 anos da terra dos poetas, San-
tiago e de São Francisco de Assis, ambas comemoram 
aniversário de emancipação política administrativo.

E para comemorar essa data, os dois municípios se 
uniram e realizaram o evento chamado “Integração 
Chicão Gorski”. O evento foi realizado na parte da 
manhã, na divisa entre São Chico e Santiago, e para 
simbolizar a amizade e a grande parceria, indepen-
dente de cores partidárias, reforçando, que só a união 
trará o progresso para nossa região. Os Prefeitos 
Paulinho Salbego e Tiago Görski Lacerda plantaram 
uma muda de Eucalipto na divisa dos municípios. 

Logo após, os cavalarianos cavalgaram até a As-
sociação do Rincão das Luzes, onde foi servido um 
churrasco de comemoração entre a comunidade pre-
sente e autoridades dos dois Municípios. E na parte 
da noite a população pode comemorar o aniversário 
do município de São Chico curtindo um show na 
Praça Coronel Manoel Viana. E, na terra dos Poetas a 
comemoração foi com um show no Largo 4 de Janeiro, 
em frente à Prefeitura, com um sorteio de um carro e 
um bolo de 35m para os Santiaguense comemorarem 
o aniversário.

 Fonte: Redes Sociais e Site institucional das Prefeituras.
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Os Prefeito Paulinho Salbego de São Francisco de Assis e Tiago 
Görski Lacerda de Santiago durante o evento de Integração.

Novo instrumento de Publicações Legais para o CIRC
Na assembleia de Prefeitos do CIRC realizada no 

dia 08 de janeiro, foi apresentada, pelo Assessor Jurí-
dico, Adílio Ribeiro, a possibilidade de que o Consór-
cio faça a adesão ao Diário Oficial dos Municípios da 
FAMURS, onde passaria a fazer as suas publicações 
legais, exceto aquelas que por disposição expressa de 
lei ou contrato tenham de ser publicadas nos diários 
oficiais (da União ou do Estado), e em jornal de cir-
culação regional. 

A ideia é contemplar o princípio constitucional da 
economicidade que vem expressamente previsto no 
art. 70 da Constituição Federal de 1.988 e representa, 
em síntese, a promoção de resultados esperados com 
o menor custo possível. É a união da qualidade, ce-
leridade e menor custo na prestação do serviço ou no 
trato com os bens públicos. É fazer mais com menos.

A proposição apresentada pelo Assessor Jurídico 
foi aprovada de forma unânime pelos presentes na 
Assembleia e ratificada pela diretoria do Consórcio 

através do Presidente Matione Sonego e já materiali-
zada através a Resolução nº 04/2019. Em breve este 
novo instrumento de publicações legais será utilizado 
pelo CIRC como mais uma forma de buscar melhores 
resultados com menos gastos, dando cada vez mais 
eficiência à prestação de serviços realizada aos mu-
nicípios consorciados de forma célere e com o menor 
dispêndio possível de recursos públicos.

Destacamos que o Diário Oficial dos Munícios do 
Rio Grande do Sul - FAMURS é um diário eletrônico 
destinado a publicações de atos administrativos, dis-
ponibilizado de forma gratuita aos municípios do RS 
e também aos Consórcios Públicos do Estado, como 
é o caso do CIRC. O referido Diário é hospedado no 
site da FAMURS, podendo ser acessado por  qualquer 
interessado, e portanto, tratando-se de um impor-
tante instrumento, para a transparência e o acesso às 
informações relativas a gestão pública em âmbito mu-
nicipal e estadual.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

REPRODUÇÃO FACEBOOK, 04/01/2019



No dia 16 de janeiro aconteceu a 1ª reunião do 
ano da Câmara Técnica de Saúde do CIRC. A Câmara 
Técnica trabalha no sentido de auxiliar os Prefeitos, 
orientar os colegas, trazer capacitações, cursos, buscas 
de novos profissionais, serviços e tecnologias para au-
xilio da população. Neste 1º encontro foram tratados 
diversos assuntos, como:  a Pauta Unificada da Região 
Central do RS, onde a ideia é concentrar os esforços 
técnicos e políticos da região para o desenvolvimento 
e o destravamento de setores importantes para a Saúde 
Pública da região tais como: Abertura total do Hospi-
tal Regional com leitos; Reativação da Rede Cirúrgica 
Regional; Abertura de novas UTis no HUSM; Regu-
lação dos Leitos e Samu na região; Regionalização dos 
Partos e UPA Regional. A reunião também contou com 
a participação de profissionais da 4ª CRS – Coorde-
nadoria Regional de Saúde, que trataram de assuntos, 
como: a Linha de Cuidado Materno Infantil e sobre 
Superlotação do HUSM, problema crônico, devido 
a questão financeira alegada pela Casa de Saúde.

O Coordenador da Câmara Técnica, Marcelo 
Ellwanger, Secretário de Saúde de São Sepé, desta-
cou alguns desafios e as perspectivas para o ano 
de 2019, “há muitos desafios para esse ano, dois 
novos governos se instalando, Federal e Estadual, 
dois novos gestores da AMCENTRO e Consór-
cio, mas também muitas demandas, uma dívida 
enorme do Estado na Saúde com os municípios, 
mais há muita esperança que as coisas melhorem, 
muito trabalho pelo frente”, destacou Ellwanger.

Durante a reunião foi redigido um documento, 
no qual os Secretários Municipais de Saúde suger-
iram o nome da Sra. Dulce Rejane Peres do Carmo, 
para ocupar o cargo de Coordenadora de Saúde da 
4ª Coordenadoria Regional de Santa Maria – RS. 
A proposta é entregar este documento na próxi-

ma Assembleia de Prefeitos que ocorre no dia 05 
de Fevereiro. No decorrer da reunião, a equipe do 
Consórcio explicou aos Secretários sobre o novo 
processo do Chamamento Público/Credenciamen-
to e também distribuiu uma cópia do Relatório das 
Atividades do CIRC no exercício de 2018, onde os 
Secretários puderam ter uma dimensão de todos os 
serviços de saúde que eles compraram via processo 
de Chamamento Público/Credenciamento de 2018.

Na ocasião o Coordenador da Câmara Técnica, 
deixou uma mensagem para esse início de ano, “na 
verdade vivemos em dias difíceis, onde todos se preo-
cupam mais com seus problemas do que com os co-
letivos. Na área de Saúde isso também acontece, os 
desafios dos Gestores Públicos são muito grandes, 
além disso, os municípios em sua maioria investem 
muito mais do que a lei obriga, e em muitos casos 
não conseguem atender toda a demanda. Os recur-
sos federais e estaduais são insuficientes e a conta fica 
com os municípios, por isso a mobilização geral de 
todas as forças da Região é uma das saídas para me-
lhorar a Saúde Pública de nossa região. Mãos  obra.”.

Os desafios da Câmara Técnica de Saúde para 2019
RODNEI MARCUSSO, 16/01/2019

No centro, Marcelo Ellwanger, Secretário de Saúde de São Sepé e 
Coordenador da Câmara Técnica da Saúde do CIRC


