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PROPOSIÇÃO Nº. 351/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

                    A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual 

Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela 

Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a 

iniciativa privada. 

                  A Usina da Paz conta com mais de 80 serviços gratuitos, 

disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para 

atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e 

odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; 

capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e 

encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, 

teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. 

                Tais serviço irão favorecer muitos benefícios a toda a nossa população 

abaetetubense, pois são complexos físicos destinados a congregar serviços do 

Estado oferecidos à comunidade, seja na área da saúde, da educação, dos direitos 

do consumidor, da cultura, da comunicação, da profissionalização, do 

empreendedorismo e outros. Ao mesmo tempo, são espaços esportivos para a 

comunidade, com piscina, quadras esportivas, dojô, oferecendo atividades que 

visam à educação de valores, à formação da cidadania plena. Trazem uma 

presença ainda mais forte e permanente de serviços de acolhimento do Governo 

do Estado. 

              Diante do exposto, REQUEREMOS na forma regimental, após decisão 

favorável do Plenário, que a Mesa Diretora encaminhe expediente a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES 

CARVALHO e a Secretaria Municipal responsável para que o Governo Municipal, 

solicite ao Poder Executivo Estadual a implantação de uma USINA DA PAZ, a ser 

efetivada na área anexa ao SETRAN. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 

03 de outubro de 2022. 

 
 Vagner Sena  

VEREADOR - PDT 


