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Denúncia Vereador Marcelo Serafim cita
diversos casos de ordem judicial que
obriga assistência a pacientes

Secretário
pode ser preso
por descumprir
ordem judicial
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Manaus

O vereador Marcelo
Serafim usou a tri-
buna da Câmara
Municipal de Ma-

naus (CMM) nesta quarta-fei-
ra (11) para denunciar o secre-
tário estadual de Saúde, Ro-

Robervaldo Rocha/CMM

Decisão Marcelo Serafim afirma que o secretário da Susam Rodrigo Tobias descumpre ordem judicial

drigo Tobias, por descumpri-
mento de ordem judicial. Mar-
celo se referia ao caso da idosa
Rosely Oliveira Alves da Fon-
seca, que obteve no último dia
24 de fevereiro uma liminar
que obrigava o Estado a reali-
zar, em sete dias, o procedi-
mento de embolização cere-
bral no Hospital Universitário
Francisca Mendes, zona norte,
e atribuiu ao Estado, após esse

prazo, multa diária de R$ 5 mil
até o limite de dez dias-multa.

No entanto, o procedimento
ainda não foi realizado e a pa-
ciente continua internada no
hospital João Lúcio, na zona les-
te, há praticamente três meses,
sem poder receber alta devido
ao iminente risco de morte.

Segundo Marcelo Serafim,
existem centenas de casos co-
mo este esperando dentro dos

hospitais de Manaus e o gover-
no do Estado não tem dado
uma resposta minimamente
positiva para esses casos.

“O secretário Tobias e o go-
vernador Wilson Lima não
têm pudor, nem respeito com
a população. Os pacientes pre-
cisam entrar na Justiça para
ter o direito deles preservados
e, infelizmente, a Defensoria
Pública está de costas para os

hospitais de Manaus e nada
faz diante desses caos. O secre-
tário deveria saber que o não
cumprimento de decisões ju-
diciais pode resultar em nova
denúncia com posterior pedi-
do de prisão contra ele e, cer-
tamente, isso não demorará a
acontecer, pois a saúde do Es-
tado chegou ao limite da in-
competência, irresponsabili-
dade e falta de gestão”, disse.

CMM aprova PL que autoriza
contratar operação de crédito

A Câmara Municipal de
Manaus (CMM) aprovou, on-
tem, em regime de urgência, o
Projeto de Lei 036/2020 do
Executivo Municipal, que au-
torizaoPoder Executivoacon-
tratar operação de crédito com
oBancodoBrasil,comagaran-
tiadaUnião,no valor deR$ 300
milhões de reais, que será des-
tinado ao Projeto de Requalifi-
cação Urbana e Viária na cida-
de,denominadoRequalifica 3.

O projeto, aprovado por
unanimidade pelos parlamen-
tares, seguiu para sanção do
prefeitodeManaus Arthur Ne-
to (PSDB), e mostra, de acordo
com o presidente da Casa Le-
gislativa, vereador Joelson Sil-
va (PSDB) o saldo positivo que
o município tem com os ban-
cos. “O que aprovamos aqui foi
apenas uma autorização, agora
a prefeitura vai atrás dos inves-
timentos necessários para a
execuçãodas obras”,disse.

Segundo o líder do gover-
no municipal na Casa, verea-
dor Marcel Alexandre (Pode-
mos), Manaus tem se destaca-
do no mercado nacional e até
internacional e que por isso
temessaaberturapara que se-
jam investidos recursos na ca-
pital amazonense. “Manaus é

de fato bem avaliada no mer-
cado e vivemos uma época
boa, a cidade é um verdadeiro
canteiro de obras, é preciso
aproveitar esse momento e
esse investimento será em to-
das as áreas, como saúde, edu-
cação, cultura e lazer”, disse.

O recurso, que será solicita-
do junto ao Banco do Brasil, se-
rá destinado para a construção
de um novo terminal de inte-
gração, reforma de 16 estações
de embarque e desembarque

depassageiros, reformadaPon-
tedoEducandos,construçãodo
viadutodaavenidaGovernador
JoséLindoso(Avenidadas Tor-
res) e na Ephigênio Sales, além
da recuperaçãode vias.

Tambémestáprevistaa re-
forma da Maternidade Moura
Tapajós, escolas, creches, qua-
dras de esporte e do Café Tea-
troeMuseu dacidade,alémda
construção de Unidades Bási-
cas de Saúde, pista de skate e
um velódromo para ciclistas.

Ob ra s Também está prevista a reforma da Maternidade Moura Tapajós
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