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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a situação do atendimento ao 

idoso no município. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o atendimento à pessoa idosa tem como base 

a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e melhoria da capacidade funcional 

dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação 

daqueles que venham a ter sua capacidade funcional restringida;  

 

Considerando que, como pode ser observado na Lei 

Orçamentária Anual nº 5376/2017, o município tem a meta de 23.026 atendimentos ao ano e 

uma média mensal de 1.918 atendimentos; 

 

Considerando que em resposta ao requerimento 1100/2018 de 06 

de agosto de 2018, nos foi informado que atualmente Projeto Conviver mantém 25 (vinte e 

cinco) grupos setoriais, com atendimento em média de 1.250 (um mil e duzentos e cinquenta 

idosos). Ademais, no Centro de Convivência do ldoso "Darcy Nunes do Nascimento” estão 

matriculados 831 (oitocentos e trinta e um) idosos até o mês de julho de 2.018, com mais de 

5.000 (cinco mil) atendimentos mensais, entre hidroginástica, ginástica, alongamento, jogos 

de mesa, ritmos, dança de salão, dança circular e informática.  

 

 

 

Assim sendo, é que:  
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REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

 

I- Conforme solicitado no requerimento 1100/2018 de 06 

de agosto de 2018 e que não foi enviado, solicita-se novamente a lista de espera de idosos 

para participar das atividades do Projeto Conviver. Solicita-se também a lista de espera do 

Centro de Convivência do Idoso “Darcy Nunes do Nascimento”. 

 

II- Solicita-se a lista de matriculados do Projeto Conviver e 

do Centro de Convivência do Idoso “Darcy Nunes do Nascimento”. 

 

III- Solicita-se o envio do endereço dos 25 grupos setoriais 

do Projeto Conviver. 

 

IV- Solicita-se o cronograma detalhado com dia e hora das 

atividades de hidroginástica, ginástica, alongamento, jogos de mesa, ritmos, dança de 

salão, dança circular e informática realizadas no Centro de Convivência do Idoso “Darcy 

Nunes do Nascimento”. 

 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 03 de Setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


