
PODER  LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÍM-PARÁ
CNPJ n9 10.219.202/00O1-82

CÂMAR/"vlUNIC!PAi. DE  5,&iNTARÍnfi

AiTrov aÍ:#ifitiff&É#: c:
TÉÇ&_     __'         ---'íB__J __J _CL_

p!L"áric    `3

__i6írTI ài f'*Í
de Santarém

s   C{11-dOSC)

Ata da Audiência Pública realizada no dia três de setembro do ano de dois mil e dezenove, no
Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém. À hora regimental o vereador
Valdir Matias Jr, presidente em Exercício do Poder Legislativo, deu boas-vindas aos vereadores e
convidou o vereador André do Raio X (DC), autor do requerimento que originou esta sessão a
£azer parte da Mesa, assim como, o vereador Didi Feleol para auxiliar a secretariar a mesa dos
trabalhos.  Feito  isso,  deu por aberta  a  audiência púbica  que  irá discutir  a  «Seguança,  Meio
Ambiente e Ordenamento para os Catraieiros, Lancheiros e demais embarcações na travessia: Orla
e llha do Amor e vice-versa, Vila de Alter do Chão, município de Santarém - Pará. A seguir, o
vereador Valdir Matias Jr. passou a direção dos trabalhos ao vereador André do Raio X (DC), o
qual agradeceu e deu boas-vindas a todos os presentes. Para compor a mesa de debates fioram
convidados:  Senhor Cláudio Santarém, neste ato representando a secretária Muricipal de Meio
Ambiente  Vânia  Portela;  Capitão  de  Fragata  Fábio  Benincasa,  representando  o  suboficial
Frmcisval da Capitania Fluvial de Santarém; Senhor Cleber Costa, Agente Distrital de Alter do
Chão;   senhor Francisco Sardinha, representante da Associação dos Catraieiros da Vila de Alter
do Chão - ACVAC; Senhor Marcelo Azevedo, representante da Associação de Turismo Fluvial de
Alter do Chão - ATUFA;  Senhor Gabriel Buchalle, representante do Conselho Comunitário de
Alter do Chão;  senhora Ludinéia Lobato, representante da Associação lndígena Borari;  Senhor
Diego Pinho, Secretário Municipal de Turismo; senhor Charles Pontes Lobato, representante da
Associação dos Barraqueiros da Restinga de Alter do Chão; Doutora Paula Piazza, representante
da  Secretaria  de  Mobilidade  e  Trânsito  -  SMT.  Composta  a  mesa,  o  presidente  convidou  o
vereador Didi Feleol para £azer a leitura do requerimentos 1242/20 1 9, que originou esta sessão. O
presidente justificou a ausência do vereador Alaércio Cardoso (PRP) e Ney Santana (PSDB); em
seguida, explicou a dinâmica da sessão, e passou a palaima as entidades de Alter do Chão. O senhor
FRANCISCO  SARDINIIA,  representante  da  Associação  de  Catraieiros  de  Alter  do  Chão,
destacou que a principal reivindicação é o ordenamento das embarcações na orla de Alter do Chão,
assim como a questão ambiental. Segundo ele, se houver um local adequado para os lancheiros
ficará  melhor  para  ambas  as  categorias.   Concluiu  enfatizando  que  esperam  sair  com  um
direcionamento  positivo  quanto  a  temática  discutida.  O  senhor  MARCELO  AZEVEDO  DE
VASCONCELOS,  representante  da  ATUFA,  registrou  que  a  associação  fioi  criada  para  dar
segurança ao turismo, o qual está crescendo de foma desordenada na vila, por isso, a necessidade
de fiscalização contínua no  local.  Enfátizou que a ordenação existe,  e que estão junto com as
catraias  e  querem  que   seja  cumprido  o  ordenamento.  A  senhora  LUDINÉIA  LOBATO,
representante da Associação  lndígena Borari,  solicitou aos vereadores olhar com carinho para
Alter do Chão. Segundo ela, Alter do Chão é sala de visita de Santarém e que precisam cuidar e
ammar.  Finalizou pedindo apoio das autoridades presente.  O senhor GABRIEL BUCHALLE,
Conselho Comunitária de Alter do Chão, disse que não são contra o desenvolvimento, mas querem
que Alter do Chão tenha um desenvolvimento baseado na sustentabilidade. Concluiu enfatizando
que  precisam  de  uma  parceria  do  govemo  com  a  comunidade,  destacando  que  o  conselho
comunitário   está   à  disposição   das   entidades.   O   senhor   CHARLES   PONTES   LOBATO,
representante dos Barraqueiros da Restinga de Alter do Chão,  disse que irão apoiar o que fior
decidido.  Sugeriu  a  criação  de  um  balizamento,  e  de  uma  lei  específica  para  que  seja  uma
ordenação pemanente, além do reforço da fiscalização que, segundo ele,  servirá para todos. O
senhor CLEBER COSTA, Agente Distrital de Alter do Chão, colocou à disposição toda a equipe
distrital para resolver e contribuir com os trabalhos, e conta com o apoio das entidades de Alter do
Chão e das secretarias municipais para desenvolver o melhor para a comunidade. Em seguida, o
presidente  passou  a  palavra  aos  órgãos  de  segurança.  O  senhor  CLÁUDIO  SANTARÉM,
representante da SEMMA, registrou que a
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alinhamento  e  organização  da temática  ambiental.  Enfatizou  que  a  equipe  do  CIAM  realiza
encontros de educação ambiental na cidade através de campanhas e podem estar estendendo o
serviço até a vila balneária. Em relação a questão de ordenamento, não é de orientação da SEMMA,
mas podem ajudar no que for necessário. O senhor DIEGO PINHO, secretário de Turismo, relatou
que o decreto estava em fimcionamento apenas no pen'odo do Sairé, mas depois de uma reunião
com comunitários e entidades da vila, ficou acertado que ele peimanecesse ativo pelo ano todo.
Destacou que as duas atividades, catraieiros e lancheiros, são importantes para Alter do Chão, mas
existem os clandestinos sem habilitação, que é uma demanda a qual estiveram conversando para
que  haja uma qualificação,  além disso,  há também um projeto  de  sinalização  para as praias.
Finalizou ressaltando que a questão da fiscalização é de competência de outra secretaria, mas estão
à disposição  da comunidade.  Pela ordem,  o  vereador Valdir Matias Jr.  informou que hoje há
ausência de alguns colegas vereadores em vista de que estar acontecendo em Brasília ma reunião
com ICMBio e FUNAI, e que demandou a presença dos vereadores Gaúcho, Alaércio Cardoso e
Chiquinho. Infiomou ainda que o vereador Emir Aguiar está em viagem particular e o vereador
Alysson Pontes está no lançamento da festa do Sairé no CIAM. Também, em Brasília acontece o
encontro nacional dos vereadores, a qual a Câmara encaminhou os vereadores: Júnior Tapajós,
Ronan Liberal Jr. e Del. Jardel Guimarães. Dando continuidade à sessão, o presidente passou a
palavra ao representante do Copo de Bombeiro MAJOR PIQUET Subcomandante do 40 BGM.
Ressaltou que precisam  entender que  a seguança pública é  féita por cada um,  e  que  de  fàto
precisam  cuidar  e  potencializam  essa  demanda.  Disse  que  o  corpo  de  bombeiros  se  coloca  à
disposição,  e  que  estão  £azendo  o  possível  para  evitar  acidentes  no  local.  O  senhor  FÁBIO
BENINCASA, representante da Capitania Fluvial de Santarém, relatou a impoftância do trabalho
em conjunto com as demais entidades, e que estão à disposição para sanar as dificuldades quanto
a segurança da população. O senhor LUIZ ALBERTO (PIXICA), Secretário Municipal de Cultura,
registrou que defende a cultura da cidade, e que os catraieiros são tradição que precisam de atenção
especial e respeito, e que ao longo dos anos têm desempenhado de foma pacifica suas atividades.
Destacou que os passeios turísticos são fimdamentais e não podem ser confundidos com a travessia
féita pelas catraias.  Segundo ele,  a questão a ser resolvida é o ordenamento das embarcações,
porque ainda há essa disputa, e os catraieiros não têm condição de realizar os passeios. Finalizou
sugerindo uma legislação própria, e a deteminação do serviço para cada setor em Alter de Chão.
A  senhora PAULA  PIAZZA,  representante  da  SMT,  disse  que  estão  diante  de  trabalhadores
deféndendo  o  interesse  geral.  Enfatizou  que  não  consegue  entender Alter  do  Chão  sem  estas
catraias, e, todavia, as lanchas são importantes, porque oferecem outro tipo de serviço. Esclareceu
que existe o ordenamento em Alter do Chão, e que em vista do crescimento do turismo na região
a  secretaria  expediu  a  questão  do  ordenamento  de  fioma pemanente,  portanto,  a portaria  é
pemanente e traz um ordenamento. Disse que infélizmente existem pessoas que descumprem a
portaria, mas a secretaria não vai se ftrtar de intensificar a fiscalização. Em complemento a isso,
infómou  que  existe  um  planejamento   de  ordenamento  daquela  área  e  que  vai  requerer
interdisciplinaridade entre as secretarias. Finalizou colocando a secretaria à disposição de todos.
O  presidente infiomou que  vão  abrir a palavra  aos  convidados  da plateia,  e  em  seguida,  aos
vereadores. O senhor THIAGO CÂNTER, guia de turismo, registrou que, como houve mudança
no turismo, o próprio visitante opta por usar outra embarcação sem ser as catraias para a travessia.
Esclareceu que para os autônomos não há um porto, e utilizam em conjunto com as catraias, o que
ocasiona  uma  confiisão  e  atrito  com  os  colegas,  visto  que  não  tem  local  para  embarcar  e
desembarcar o público. O fóco de trabalho são os passeios e as trilhas, mas precisa haver pontos
de   embarque.   Solicitou   atenção   quanto   a   essa   questão.   A   senhora   DAYANA
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da região, e poderiam estar se preparando para tal, mas aqui estão ganhamdo a oportunidade de
pedir esse ordenamento para a vila. Disse que a ATUFA é fimdamental para realização de passeios,
levar os turistas a desvendar lugares, mas a associação cor de rosa vem demonstrar apoio as catraias
que há anos fiazem parte da história de Alter do Chão. O senhor CARLOS SANTOS, comunitário
de Alter do Chão, Íàlou que o govemo municipal não tem dado atenção devida a vila de Alter do
Chão.  Disse que há uma portaria para o ordenamento, mais infelizmente Alter do  Chão não  é
prioridade para os poderes Executivo e Legislativo. Finalizou destacando que é necessária atenção
do poder público. O senhor JAIME AZEVEDO, Associado da ATUFA, disse que desejam chegar
a  uma  solução  para  ambas  as  partes,  para  que  todos  sejam  beneficiados.  Disse  que  não  há
fiscalização, e não podem exigir dos banhistas o cumprimento das leis. Destacou a necessidade de
se começar a pensar em um plano de turismo, começando pelo ordenamento portuário. Em seguida,
fbi dada a palavra aos vereadores. O vereador PAULO GASOLINA (DEM) registrou que tudo
isso que fioi registrado se resume em um trabalho conjunto das secretarias, mas a SMT engloba
uma atenção maior em relação ao transporte turístico. Disse ser fimdamental que as secretarias
possam se reunir juntamente com esta Casa e os interessados da vila balneária para que consigam
encontrar a solução para a problemática. Segundo ele, devem intensificar mais a fiscalização para
não perder o controle da situação.  O vereador ANTONIO ROCIIA Q4DB) destacou a importância
desta sessão, e enfatizou o papel especial dos catraieiros para a história de Alter do Chão. Ressaltou
que existe mercado para ambas categorias, e que devem apenas seguir o que foi estabelecido pelo
ordenamento.  Finalizou se colocando à disposição  do Distrito  de Alter do  Chão.  A vereadora
PROF. MARIA JOSÉ MAIA (DEM) parabenizou os associados e comunitários que estão unidos
por  essa  causa.  Ressaltou  que  em  todos  os  pronunciamentos,  destacou-se  o  ordenamento,
eníàtizando que, se já tem portaria devem se fazer valer, também gostou da ideia do balizamento.
A título  de  sugestão,  enfatizou o  desejo  da fiscalização pemanente  em Alter do  Chão  e  que
precisam dar praxidade, precisão e objetividade a causa. O vereador DIDI FELEOL (PDT) fez um
encaminhamento a SMT, sugerindo que, como já existe o decreto, que a secretaria pudesse agir jm
/oco e fiazer cumprir a ordem. O vereador VALDIR MATIAS (PV) destacou que precisam checar
o decreto, verificar a questão do embarque e desembarque, velocidade pemitida, a questão da
poluição visual, e o balizamento, além da ação prática em relação a fiscalização.  Segundo ele,
devem definir e discutir se será ou não necessário estabelecer na lei a proibição da travessia da ilha
por lancha ou outras embarcações que não sejam a catraia. Também, devem dar atenção e estudar
se  devem  estabelecer  uma punição  através  de  multas.  Para  concluir  sugeriu  uma  reunião  de
nivelamento de infiomação para que cheguem a uma solução. O vereador ANDRÉ DO RAIO X
(DC) agradeceu aos vereadores presentes na sessão: Didi Feleol (PDT), Prof. Maria José (DEM),
Valdir Matias Júnior (PV), Paulo Gasolina (DEM), e Antonio Rocha (MDB). Disse que já tem um
decreto que rege o ordenamento, e que agora é fazer cumprir, com a presença da fiscalização. Disse
que vão marcar reunião para discutir o decreto e demais encaminhamentos.  Finalizou a sessão
agradecendo a todas as entidades e comunitários presentes. E para constar mandou lavrar a ata que
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