31/05/2010

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 14

Ordinária
Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas dezoito horas e
quinze 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. Apreciação e votação da acta da última reunião ordinária;-----------------------2. Apresentação do relatório de actividades do CLAS do ano de dois mil e nove;--------------------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e votação da adesão de novos membros ao CLAS;-------------4. 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. Apreciação e votação da acta da última reunião ordinária------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, colocando a apreciação a acta
número treze, previamente enviada a todos os parceiros. Nenhum parceiro fez qualquer comentário. Colocada a votação, a acta foi aprovada por maioria, com abstenção
dos parceiros ausentes na respectiva reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apresentação do relatório de actividades do CLAS do ano de dois mil e nove-O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint do relatório de actividades de dois mil e nove (que se anexa). De seguida, o Sr. Presidente colocou-o à
apreciação dos presentes, não havendo ninguém que quisesse usar da palavra. O
plano foi, então, colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

31/05/2010

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 14

Ordinária
3. Apresentação e votação da adesão de novos membros ao CLAS-------------------O Sr. Presidente informou o interesse da Conferência Vicentina de S. Mamede
de Negrelos em integrar o CLAS, tendo colocado a sua adesão a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. Do mesmo modo, foi colocada a votação a adesão da coordenadora do Núcleo Local de Inserção de Santo Tirso do Rendimento Social de Inserção. A este respeito, foi esclarecido que se trata mais de uma formalização do que
da parceria, já que a técnica em causa é a representante da Segurança Social, que já
integra o Conselho Local de Acção Social. A proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------O Dr. Rui Santos apresentou os resultados da intervenção do projecto “Territórios_In – Incluir e Incentivar” durante o ano de dois mil e nove em relação aos quatro
eixos de intervenção, conforme documento em anexo à presente acta.---------------------De seguida, e na sequência da adesão da coordenadora do Núcleo Local de
Inserção de Santo Tirso ao CLAS, a Dr.ª Paula Brandão informou que a partir de dois
mil e onze o plano de acção desse mesmo Núcleo será apresentado em sede de
CLAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos,
deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que tem duas 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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