
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

A 5ª Conferência Municipal de Saúde realizada na 

tarde da última terça-feira, 7 de julho, recebeu no 

Centro de Eventos centenas de profissionais da 

área da Saúde, usuários, prestadores de serviço, 

secretários, autoridades, assessores e demais 

convidados. O Prefeito Luis Henrique Antonello, a 

Secretária Municipal da Saúde Sandra Amaral, o Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde Joel Alvira, a Presidente da Câmara de Vereadores Catarina Vasconcellos, o 

Delegado Regional de Saúde Luciano Pereira, a Presidente do Conselho Estadual de 

Saúde RS Célia Chaves e o representante do Conselho Nacional de Saúde Fernando 

Pigatto se fizeram presentes compondo a mesa oficial. O Prefeito realizou a Abertura das 

atividades destacando em seu pronunciamento a evolução da saúde desde o processo da 

municipalização, Constituição de 1988. “Essas foram conquistas de uma coletividade que 

trabalhou com os princípios e diretrizes do SUS, da igualdade, da integralidade no 

atendimento. Temos hoje em Rosário do Sul quase 50% de cobertura de ESF’s, 

participamos do Mais Médicos, temos o Salvar SAMU, um CEO tipo 2. Temos muitas 

coisas boas, e evidentemente graça ao trabalho de cada servidor, da formação 

continuada e das políticas públicas dos governantes que são as diretrizes de todos os 

trabalhos”. Depois de finalizada sua explanação o Prefeito apresentou uma retrospectiva 

desde municipalização do SUS até 2011 quando ocupou a pasta de Secretário da Saúde, 

além das conquistas amplas e atuais. Durante a tarde, uma palestra foi ministrada pela 

Presidente do Conselho Estadual de Saúde RS Célia Chaves, após foram elencadas as 

demandas levantadas nas seis pré conferências feitas nas ESF’s, CEO e CAPS. Os 

delegados que irão representar Rosário do Sul na Conferência Estadual também foram 

escolhidos no evento. A Administração Municipal através da Secretaria da Saúde 

agradece a presença de todos participantes da conferência que se preocupam em 

construir demandas para melhorias na Saúde. 


