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GABINETE DA VEREADORA AMANDA GURGEL

REQUERIMENTO N. 1410/2013

Amanda Gurgel, Vereadora deste Poder Legislativo, de acordo com o Regimento
Interno desta Casa, Seção IX, Artigo 163, parágrafo 3º, propõe uma moção de
solidariedade ao diretor do Sindsaúde/RN de São Gonçalo do Amarante, Vivaldo
Augusto Dantas, que está sendo processado injustamente por danos morais pelo
prefeito da cidade, o Exmo. Sr. Jaime Calado.
Justificativa
O diretor do SINDSAÚDE/RN de São Gonçalo do Amarante, Vivaldo Augusto Dantas,
está sendo processado por danos morais pelo prefeito da cidade, Jaime Calado. O
processo trata-se de perseguição política e práticas antissindicais, pois questiona as
críticas administrativas feitas pelo sindicalista.
Moção de Solidariedade
A Câmara Municipal de Natal, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, Seção
IX, Artigo 163, parágrafo 3º, vem através desta moção prestar solidariedade ao diretor
do Sindsaúde/RN de São Gonçalo do Amarante, Vivaldo Augusto Dantas, que está
sendo processado por danos morais pelo prefeito da cidade, o senhor Jaime Calado. O
processo é motivado por perseguição política e práticas anti-sindicais, pois questiona
as críticas administrativas feitas pelo sindicalista contra o descaso da Prefeitura com a
saúde pública.
Em julho de 2011, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do RN (Sindsaúde)
foi até a comunidade de Canaã, em São Gonçalo, verificar uma denúncia feita pelos
moradores. No local onde deveria funcionar o Centro de Zoonoses do município, o
sindicato encontrou centenas de pneus amontoados e expostos a céu aberto. Dezenas
deles estavam acumulando água e servindo de criadouro para o mosquito da dengue.
Há quase dois anos a Prefeitura vinha depositando no lugar os pneus recolhidos por
toda a cidade.
O resultado dessa irresponsabilidade com a saúde pública foi sentido pelos próprios
moradores, que passaram a adoecer. O caso, inclusive, foi noticiado pela imprensa
(Intertv Cabugi e O Jornal de Hoje), depois de uma ampla denúncia feita pelo

Sindsaúde. Na época, São Gonçalo do Amarante estava entre as cidades potiguares
com risco de surto de dengue. O sindicato, representado pelo diretor Vivaldo Dantas,
responsabilizou o prefeito pela proliferação da doença no município. Em função desta
crítica administrativa, e não pessoal, o prefeito decidiu processar o sindicalista.
Ao mesmo tempo em que nos solidarizamos com a luta do dirigente sindical Vivaldo
Dantas, lamentamos as posturas do prefeito Jaime Calado, cujo histórico como gestor
público é marcado por práticas antissindicais, há muito denunciadas ao Ministério
Público. Tal política visa a intimidar a ação da entidade sindical e impedir que o Poder
Executivo seja fiscalizado, o que fere o regime democrático no qual vivemos.
Sendo assim, reiteramos nossa solidariedade ao dirigente sindical Vivaldo Dantas e
apelamos ao prefeito de São Gonçalo do Amarante, senhor Jaime Calado, que recue no
caso do processo, respeitando a liberdade de expressão e a democracia.

Amanda Gurgel (PSTU)

