
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 25 de setembro de 2019. 

Ofício n° 506/2019 

Ref.: Requerimento n° 179/2019 
Vereador: Antonio Vidal da Silva 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 09 de setembro de 2019 e transcrito no Ofício n° 393/2019, de 11 de 
setembro de 2019, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita quais as providências que o 
Poder Executivo irá tomar para solucionar o problema no telhado da quadra da EMEB Amando 
de Castro Lima com relação a quantidade de pombos que se estabeleceram neste local, 
apresentamos os esclarecimentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, que segue 
em anexo para melhor análise do N. Edil. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

nderl José Marsico 
Pref-ito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Toquariflnga, 27 de setembro de 2019. 

Ofício n. 98/2019 

Assunto: Ref. Ofício n°. 393/19- Requerimento n°. 179/2019 - Presidente da Câmara 
Municipal de Taquaritinga: Sr. José Roberto Girotio 

Excelentíssimo Senhor, 

Com nossos cumprimentos, vimos, respeitosa mente, por meio deste, 

em resposta ao Ofício supramencionado, expor o que segue. 

Inicialmente, cumpre-nos pontuar que pombos são pogus 
portanto de difícil controle e presentes nos centros urbanos em todos os lugares. 

Esta Secretaria requereu à Secretaria de Obras uma solução para o 
problema, sendo que, foi informado que os animais se instalam entre as 'tesouras' 

das estruturas da cobertura. 

Fora informado, outrossim, pelo Secretário de Obras, que apenas 
estão aguardando a chegada de telas para fechar os locais onde os pombos se 

instalam, e, assim, solucionando o problema. 

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

Neide Ra os Salvagni 
Secretária Municipal de Educação 

EXMO. SR. 
VANDERLEI JOSÉ MARSICO 
PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA-SP 


