
Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Taubaté, "2 3 de ato.v<,/tÍ\,bv) de 2018.

Ofícion" { lqq 20ltr

Senhor Presidente,

Referência: Requerimento no 1.49712018, de autoria da Vereadora Loreny

Mayara Caetano Roberto

Cumprimentamos Vossa Excelência e por determinação do Senhor

Prefeito em complementação ao Ofício no I .170. de 2l de novembro de 2018, cumpre-

nos encaminhar por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de

Desenvolvimento e Inclusão Social desta Municipalidade.

Atenciosamen

Secretário de Governo e Relações Institucionais

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté
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Prefeitura Municipal de Tâubate
Estado de São Paulo

MEMORANDO NO 569/SEDIS/PSB/20í S

De: Departamento de Proteção Socia! Básica

Para : Departamento Técnico Legislativo

Taubaté, 14 de novembro de 20í 8.

Ref.: Requerimento n.o 1.49712018 - Ver. Loreny
Ementa: Requer informações ao Exmo. Senhor Prefeito sobre a situação do atendimento ao

idoso no município

Tendo em vista as solicitações constantes no requerimento em epígrafe informamos que não

temos lista de espera para que os idosos referenciados nos Centro de Referência deAssistência Social-
CRAS participem dos grupos setoriais do Projeto Convrver.

Como já ínformado no requerimento no 1 .25812018, pontuamos que o Centro de Convivência

do ldoso "Darcy Nunes do NascimenÍo" encontra-se em fase de manutenção predial, da piscina e de

implantação de um sistema de informatização das informações do nosso público atendido, resguardando

-i sigilo das informações que constarão no sistema, conforme preceitua os artigos 15, 16, 17 e 18 do

. .,ligo de Etica doAssistente Social.

Portanto, não temos fechada a programação com os dias e os horários das atividades para o
exercício de 2019.

Ademais, temos 835 (oitocentos e trinta e cinco) idosos matriculados no Centro de Convivência

do ldoso "Darcy Nunes do Nascimento" até outubro de2018, queficam arquivados em fichas sociais de

acesso do técnico responsável (trabalhador do SUAS).

Assim sendo, convidamos Vossa Excelência para conhecer a grandiosidade do trabalho

desenvolvido bem como as reformas e reestruturação que o local vem passando.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

§-xr-. \L//
Básica

Gonçalves
Secretária de Desenvolvimento e lnclusão Social

são Social - Praça Felix Cuisard, no I I - Centro Tel (12) 3621-6048

W.Kr)r'.Âr[G
Simone Gristina Palhare
Diietora de Protecão Soci/
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