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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021.

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE “CIDADÃO

SANTARENO” AO SENHOR EUGÊNIO

SCANNAVINO NETO.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais, faz saber
que em sessão realizada no dia de dezembro, o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concede o título honorífico de “CIDADÃO SANTARENO” ao Senhor EUGÊNIO SCANNAVINO
NETO,pelos relevantes serviços prestados neste Município de Santarém-PaA.

Art. 2º- O diploma referente a esta honraria será entregue em Sessão Solene promovida pela Câmara
Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu representante legalmente
constituído.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua aprovação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhães, de novembro de 2021.
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do artigo 35 do Regimento Interno Resolução nº
2, de 05 de setembro e 1990 desta Casa Legislativa, que dispõe: “Competem privativamente à Câmara
Municipal, as atribuições dispostas no artigo 11 da Lei Orgânica do Município, como também o
exercício de todos os demais poderes que, implícita ou explicitamente, lhe tenham sido conferidos
nesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII, in verbis: “Conceder título de
Cidadão de Santarém, Título de Honra ao Mérito, Medalha do Mérito Legislativo e Medalha do
Mérito Esportivo a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao Município,
mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”;

O Vereador que este subscreve nos termos regimentais, sente-se honrado em
apresentar o presente projeto para ser votado nesta Casa de Leis, onde espera aprovação de todos os
seus Ilustres Pares. Trata-se de um projeto que visa honrar com título honorífico de “Cidadã
Santarena” ao Senhor EUGÊNIO SCANNAVINO NETO, em reconhecimento pelos seus relevantes
serviços prestados neste Município de Santarém-PaA.
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HISTÓRICO

Eugênio Scannavino Neto é filho de imigrantes italianos no Brasil. Ele se formou em
medicina escola no Rio de Janeiro. Seus pais tinham grandes esperanças de que ele se tornasse o chefe
de um importante hospital de São Paulo. Ao terminar sua residência no Rio de Janeiro, no entanto,
ele percebeu que pouca atenção era dada às características de saúde de uma pessoa. Scannavino's a
busca pelas raízes da saúde o levou a se especializar em medicina tropical. Em 1984, ele era contratado
pelo município como médico rural para chegar a áreas remotas, e foi designado para uma área na
Amazônia. Ele sabia que saúde na Amazônia não era questão de médicos e Medicina; a prevenção era
a chave e tinha que envolver as próprias comunidades. Scannavino, em seguida, começou a reunir um
grupo de jovens profissionais comprometidos de várias disciplinas que queria trabalhar com ele na
Amazônia; o resultado foi Saúde e Alegria.

Eugenio Scannavino criou a Saúde e Alegria (SA), que significa “Saúde e Alegria”, para
alcançar comunidades isoladas que vivem ao longo do rio Amazonas. Usando a saúde como um ponto
de entrada, o SA começou ajudando 16 comunidades a melhorar suas vidas por meio da eletrificação
solar e ambiental educação e acesso a TI. Além disso, SA incentivou atividades de geração de renda
(incluindo agricultura e artesanato), ação juvenil e uma série de outros projetos para melhorar a

qualidade de vida em um dos lugares mais bonitos e ecologicamente valiosos do mundo. Assinatura
da Saúde e Alegria Esforço é o Circo Mocorongo. Quando o SA começou, viajava de barco de aldeia
em aldeia com uma equipe de médicos, engenheiros, especialistas em meio ambiente, agrônomos e
especialistas em comunicação.

Chegando a uma aldeia, a equipe trabalharia com os líderes para montar o circo. Já que
todos adora circo, a comunidade logo se envolveria. Vestidos de palhaços, equipe de AS encenou
esquetes de promoção da saúde, atraindo membros da comunidade, especialmente crianças, para
participar. A abordagem atraiu a criança em todos, mesmo os mais reticentes, e fez com que possível
compartilhar conhecimentos sobre saúde e realizar cuidados preventivos de saúde. Como resultado,
foi capaz de criar um "agente de saúde" em cada comunidade,e treinar aqueles que a comunidade
identificou em atenção primária à saúde.
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Para desespero dos pais de Scannavino, seu irmão Caetano, também se mudou para a
Amazônia e os dois irmãos tornou um sonho realidade.

Hoje, o Projeto Saúde e Alegria é reconhecido nacional e internacionalmente. A

organização atualmente trabalha com 150 comunidades florestais, atingindo 30 mil pessoas, cobrindo
um parque de 1.500 hectares de área às margens do rio Tapajós, no estado do Pará.

Os resultados têm sido excelentes: 100% das famílias têm saneamento, água potável,
imunização, um barco-hospital moderno chamado Abaré (que significa “amigo que cuida”) e uma
equipe de médicos altamente qualificados das melhores Universidades do Brasil que visitam
regularmente as comunidades.

A gestão sustentável e participativa junto com o monitoramento por satélite tem
contribuído para o preservação ambiental, cultural e social dessas comunidades.
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