
 
 

 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
 
 

PROJETO DE INDICAÇÃO CONJUNTA 033/2019 
 
Sra. Presidente 
Senhores (as), Vereadores (as) 
 

Nós, Vereadores Hildeblano de Souza Azevedo e Isamares Soares de Macedo, com 
assentos nesta Casa de Leis, indicamos para que seja ouvida e aprovada em Plenário, e 
encaminhada ao Poder Executivo Municipal, a seguinte solicitação: 

 

 QUE O GOVERNO MUNICIPAL VENHA RECUPERAR O PISO DAS 
PASSARELAS, DA SALA DE INFORMÁTICA E DO SALÃO DE 
ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA GONÇALO VIEIRA; 

 REVESTIR TODA A QUADRA DA ESCOLA GONÇALO VIEIRA COM 
TELAS PARA IMPEDIR A PROCRIAÇÃO DE POMBOS; 

 FAZER APREENSÃO DE CACHORROS NO PATIO DA ESCOLA 
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA.  
    

Justificativa 
 

Após visita in loco, verificamos que o piso está totalmente destruído na sala de 
informática e no salão de alimentação, e parcialmente nas passagens, quanto o 
revestimento com telas, é necessário devido o grande aumento de pombos. Na quadra da 
escola onde foi contado até 148 matrizes, o que ocorre um sério risco de transmissão de 
doenças, como a meningite, aos alunos e servidores, quanto a devolução do bloco, onde 
está funcionando o departamento de transito, é devido os alunos não serem assistidos 
com a oficina de dança proporcionada antes pela escola, o uso deste bloco seria por tempo 
determinado enquanto ocorria a reforma do departamento, mas no entanto os alunos 
anseiam pelo espaço de volta para fazer uso do mesmo. 

Quanto aos animais no pátio da escola, foi observado um número alto de 
cachorros sem donos, o que trás transtornos aos alunos, correndo o risco de serem 
atacados.  
                 Por este exposto, temos a convicção que receberemos a aprovação dos nobres 
colegas, assim como o apoio do Gestor Municipal. 
 

Plenário Antônio Oliveira Santana, 01 de Abril de 2019. 
 
 

  HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO  ISAMARES SOARES DE MACEDO                  
                        Vereador                                                                  Vereadora      


