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O Prefeito Municipal 

Luis Henrique Antonello, 

decretou na manhã 

desta terça-feira, 3 de 

março, Estado de 

Calamidade Pública na 

Assistência Hospitalar 

no Município de Rosário 

do Sul. O Decreto 

considera que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas 

que visem a redução do risco de doenças, e de agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, direito 

assegurado pela Constituição Federal. Considera ainda, a preocupação manifestada pela 

população em geral e setores representativos da comunidade com a calamitosa situação 

do atendimento prestado pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, situação esta que já é 

de conhecimento geral. 

Ainda durante esta manhã, o novo Gestor Presidente nomeado pelo Executivo Municipal 

para gerir o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Daniel Angelo Vendruscolo, 

acompanhado dos demais Gestores Membros, de Secretários e Assessores Municipais e 

também da Promotora de Justiça de Rosário do Sul, Marlise Martino Oliveira, estiveram 

no Hospital afim de comunicar o Decreto em vigor. Com o não comparecimento do 

Provedor e de seu vice-presidente, uma reunião foi realizada com membros do hospital, 

entre eles enfermeiras, Diretores do Corpo Clínico e Técnico e funcionários da área 

administrativa.  

Na reunião, o novo Gestor Presidente Daniel Vendruscolo, salientou que as atividades do 

Hospital deverão permanecer com total andamento e atendimento à comunidade de 

Rosário do Sul. “Desde já saliento, vamos trabalhar em equipe, onde as informações 



sejam de conhecimento de todos. Também quero dizer que não haverão demissões, nós 

manteremos nosso atendimento à toda população e, faremos uma auditoria para vermos 

as deficiências e carências atuais do Hospital”, declarou. 

Já a Promotora de Justiça, Marlise Martino, destacou “Este Decreto do Executivo 

Municipal veio buscar sanar alguns dos anseios da comunidade rosariense, tendo em 

vista a paralisação já ocorrida, o atraso no pagamento dos salários dos funcionários, além 

da iminência de novas paralisações por parte do Corpo Clínico e Técnico do Hospital 

Nossa Senhora Auxiliadora, o que causa apreensão na comunidade”. 

Para o Prefeito Municipal Luis Henrique Antonello, a intervenção realizada pela 

Administração Municipal, Decretando Calamidade Pública na Assistência Hospitalar do 

Município, é uma ação que vem sendo protelada há muito tempo, “só não foi realizada 

antes, pela complexidade do tema. Nós viemos acompanhando desde o início da nossa 

Gestão as constantes paralisações, a gestão nebulosa dos recursos públicos e o 

descontrole em relação ao pagamento dos servidores, e também consequentemente, 

paralisação de médicos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, isto ocasiona uma 

insegurança à toda população”. Antonello destacou que o Decreto foi elaborado dentro de 

uma prerrogativa constitucional, “Nós somos responsáveis pela saúde do município e não 

nos restou outra alternativa, uma vez que a população, as forças vivas e o próprio 

Ministério Público, acompanharam esta decisão. O que nós fizemos foi eleger um 

Conselho Gestor, profissionalizamos a gestão através da contratação de um profissional 

da área da Administração Hospitalar para que se faça um diagnóstico da atual situação do 

hospital”, concluiu. 


