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Senhor Presidente, 
i. AO 
EM 
30/ 

EXTERNO 

PRESIDENTE 

Em atenção ao req 	to n° 1427/2014, de autoria do. 

nobre Vereador FERNANDO AL 
	

SBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre Programa Teatral para os Idosos, 

informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SEDES - Secretaria 

de Desenvolvimento Social, que: 

1. O Clube do Idoso possui um grupo teatral ministrado 

por um profissional que á ator, autor e diretor de teatro. O grupo se reúne pela 

manhã, duas vezes por semana. Porém, se há um grupo teatral voltado para as 

pessoas idosas, novos projetos sempre são bem vindos para o estudo da 

possibilidade de implantação dentro da programação do clube. 

2. Os programas voltados a pessoas idosas por esta 

secretaria são: a Chácara do Idoso, que possui o CRI - Centro de Referência do 

Idoso em suas dependências, que oferece atendimento de psicóloga e assistente 

social e visitas domiciliares para averiguação de denúncias de violação de direitos 

dos idosos. Na parte do Cëntro de Convivência oferece diversas oficinas como 

caminhada, ginástica, dança circular, tai chi chuan, artesanatos diversos, jogos de 

mesa, coral e roda de conversa. 

O Clube do Idoso possui uma academia de ginástica, espaços de leitura, sala de 

cinema, sala de TV, sala de jogos de mesa, sala de artesanato, salas de 

informática, sala de motivação, sala de beleza e oferece plantão psicológico. 

rodas de conversa e grupos de memória, além de aulas de ginástica, ritmo. 

/ 
::i Wi13,1rL. 



Prefeitura de 	 Gabinete 
'. SOROCABA 	 do Prefeito 

informática e teatro, oficinas de tai chi chuan, violão,, artesanatos diversos e dança 

circular. Esse ano ainda esta promovendo tardes dançantes quinzenalmente 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração 

Atenciosamente 

JOÃO 	 OSTÀ FILHO 
Secretario de 	 egurança Comunitária 
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Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Dignisirno Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP. 


