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Em dois anos de administração o atual governo adquiriu o total de 28 novos veículos. A 

renovação visa à ampliação e melhora no atendimento aos serviços oferecidos à comunidade. 

Na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, 4 novos veículos foram entregues pelo Prefeito, 

Luis Henrique Antonello, sendo, 3 Grand Siena no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil 

e oitocentos reais) cada, para uso da Secretaria de Saúde, e 1 Saveiro no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para uso da Secretaria de Obras. A conquista dos veículos 

para Secretaria de Saúde, foi obtida por meio de recursos estaduais, através da elaboração 

de projetos pela Assessora Administrativa Fernanda Badinelli. O veículo da Rede Cegonha 

teve seu projeto apresentado pela Secretaria de Saúde, através da Secretária Sandra Amaral, 

à Comissão Intergestores Regional (CIR) e à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do 

Sul (SES/RS). A aprovação dos projetos deu-se pelo trabalho que vem sendo desenvolvido 

pela Administração Municipal na atenção básica de saúde, no setor de Pré-Natal e 

Planejamento Familiar, coordenado pela enfermeira Fernando Barolto, junto à SMS. O serviço 

é estruturado com uma equipe composta por técnica em enfermagem, 2 obstetras e 

nutricionista, que realizam consultas médicas, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais 

aos pacientes e seus companheiros. Orientação quanto ao planejamento familiar, 

administração de anticoncepcionais injetáveis e distribuição de anticoncepcionais orais, para 

mulheres em período fértil, e busca ativa de pacientes faltosas permitiu a redução do 

percentual de adolescentes gestantes, gravidez indesejada, número de gestantes e partos, 

que nos últimos 10 anos teve uma redução de 35%. O serviço de Puericultura e 

Acompanhamento Pediátrico coordenado pela Enfermeira Catiane Ramos, junto ao PAMM 

2/INSS, tem sua equipe composta por 3 pediatras, enfermeira e serviços de apoio 

odontológico. Possui fonoaudióloga, nutricionistas, psicólogo, dentre outros serviços, que 

somados, compõem a Rede Cegonha e promoveram a redução da mortalidade infantil em 



aproximadamente 50%. Já os outros 2 veículos entregues hoje à SMS, serão utilizados para 

atender as demandas dos Estratégia de Saúde da Família (ESF) e foram disponibilizados 

baseado no mínimo de equipes instaladas na cidade, mediante cadastro no sistema FAMURS 

e formulários eletrônicos do SUS. Os veículos serão utilizados para qualificar e intensificar as 

ações de vigilância e prevenções da saúde, desenvolvidas pelas equipes, em especial as 

visitas domiciliares. Os ESFs, atualmente coordenados pela Enfermeira Silvana Shilling, 

foram implantados no município em 2004, tendo uma cobertura de 48,8% da cidade. As 

equipes estão compostas por aproximadamente 15 profissionais que atuam diariamente nas 

unidades. Já a aquisição da Pick-up Saveiro para a Secretaria de Obras, tem o propósito de 

realizar o transporte de servidores e materiais, visando a execução de obras e reparos no 

município.A aquisição dos veículos, vieram com o objetivo de permitir a manutenção destes 

importantes serviços que estão à disposição dos rosarienses, buscando assim, qualificar e 

ampliar, através do transporte, os atendimentos realizados. 


