29/11/2007

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 9

Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e sete, pelas dezoito
horas e trinta minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso,
as entidades que compõem o Conselho Local de Acção Social (CLAS), conforme lista
de presenças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------1. Aprovação de proposta de alteração do Regulamento Interno;------------------2. Aprovação de proposta de alteração da grelha de apoio à emissão de pareceres técnicos;--------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social 20082009;--------------------------------------------------------------------------------------------4. Apresentação e Aprovação do Plano de Acção 2008;-----------------------------5. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, esteve ainda presente a
Dr.ª Paula Brandão – Directora de Departamento de Educação, Desporto e Acção Social da Câmara Municipal de Santo Tirso – e o Dr. Rui Santos – Técnico da Câmara
Municipal responsável pela Rede Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação de proposta de alteração do Regulamento Interno------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, apresentando as principais alterações resultantes da nova proposta de Regulamento Interno, previamente enviada a
todos os parceiros. Foram também apresentadas outras alterações de alusivas ao
funcionamento do CLAS pelo Dr. Rui Santos. Após a apresentação, ninguém quis usar
da palavra. A proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Aprovação de proposta de alteração da grelha de apoio à emissão de pareceres técnicos-------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do ponto 2 da ordem de trabalhos, o Dr. Rui Santos explicou as
principais mudanças suscitadas pela proposta da nova grelha para emissão de pareceres técnicos, previamente enviada a todos os parceiros. Colocada a discussão, ninguém quis usar da palavra. De seguida, o Sr. Presidente colocou a proposta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social 2008-2009-----4. Apresentação e aprovação do Plano de Acção 2008-2009 (pontos apresentados em simultâneo)--------------------------------------------------------------------------------------Os pontos três e quatro da ordem de trabalhos foram apresentados em simultâneo. Assim, o Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint de ambos os
planos, previamente enviados a todos os parceiros. Colocados a discussão, ninguém
quis usar da palavra. O Sr. Presidente colocou a votação o Plano de Desenvolvimento
Social 2008-2009, que foi aprovado por unanimidade, e o Plano de Acção 2008, também aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que as entidades que se seguem manifestaram interesse em aderir ao CLAS:-----------------------------›

Polícia de Segurança Pública;---------------------------------------------------------------

›

Guarda Nacional Republicana de Santo Tirso;------------------------------------------

›

Guarda Nacional Republicana de Vila das Aves;---------------------------------------

›

Polícia Municipal de Santo Tirso;------------------------------------------------------------

›

Associação Cultural e Desportiva de Lamelas;------------------------------------------

›

Associação de Pais da EB1 de Refojos;--------------------------------------------------
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›

Associação de Pais da EB1 da Reguenga;-----------------------------------------------

›

Associação de Pais da EB1 de S. Tiago da Carreira;----------------------------------

›

Centro Social e Paroquial da Reguenga;--------------------------------------------------

›

Centro Social e Paroquial de S. Tiago da Carreira;------------------------------------

O Sr. Presidente colocou a votação a proposta de adesão destas entidades, a
qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente leu em voz alta o
fax do Centro Social e Paroquial de S. Rosendo enviado à Rede Social na véspera da
reunião (que se anexa), o qual apresenta uma intenção de avançar com um projecto
para Creche, Centro de Dia, Lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário.---------------Do mesmo modo, foi lido em voz alta pelo Sr. Presidente o ofício remetido à
Rede Social pela Casa de Acolhimento Sol Nascente, manifestando a intenção e necessidade de efectuar um levantamento concelhio ao nível da deficiência.-------------Por último, o Sr. Presidente informou os presentes, em especial os Presidentes
de Junta de Freguesia, que o centro Distrital de Segurança Social do Porto solicitou a
marcação de uma reunião com os Presidentes de Junta de Freguesia, a fim de ser
apresentado o Complemento Solidário para Idosos, para o que será enviada uma convocatória (entregue em mão aos Presidentes de Junta de Freguesia presentes).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e cinco minutos, deu-se
por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que tem três folhas, apenas utilizadas no anverso, respectiva folha de presenças e anexos, que eu,
________________________, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que,
depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu.----------------------------------------
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