03/12/2009

Conselho Local de Acção Social

Acta n.º 13

Ordinária
Aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas dezoito horas e
vinte e cinco 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 proposta de prorrogamento do Plano de Desenvolvimento Social actualmente em vigor;----------------------------------------------2. Apreciação e votação do Plano de Acção para dois mil e dez;------------------3. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, esteve ainda presente a
Dr.ª Júlia Godinho – Vereadora do Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de
Santo Tirso –, 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 proposta de prorrogamento do Plano de Desenvolvimento Social actualmente em vigor--------------------------------------------------------------Deu início à sessão o Sr. Presidente do CLAS, explicando que o Núcleo Executivo decidiu propor ao plenário a prorrogação do Plano de Desenvolvimento Social por
mais um ano, mantendo, dessa forma, as estratégias nele contempladas. O Sr. Presidente informou que esta proposta do Núcleo Executivo resulta do adiamento da actualização do Diagnóstico Social para dois mil e dez, que, por sua vez, é, em grande medida, consequência do atraso verificado no levantamento concelhio para da deficiência. A proposta foi colocada à apreciação, não havendo ninguém que quisesse usar da
palavra. Seguiu-se a votação da mesma, que foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Apreciação e votação do Plano de Acção para dois mil e dez-------------------------O Dr. Rui Santos procedeu à apresentação em powerpoint do Plano de Acção
para dois mil e dez (que se anexa). De seguida, o Sr. Presidente colocou-o à apreciação dos presentes. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Tirso usou da
palavra, tendo questionado o Dr. Rui Santos acerca do conceito de Casa de Reinserção, bem como da sua responsabilidade. O Dr. Rui Santos respondeu, explicando que
esta resposta é da responsabilidade da Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe e que integra o Programa de Respostas Integradas, promovido pelo
Instituto da Droga e da Toxicodependência. O técnico da Rede Social explicou ainda
que esta é uma valência para toxicodependentes em tratamento e cujo projecto terminará em Novembro de 2010, sendo necessário, por motivos de financiamento, prever
a sua continuidade em sede de Plano de Acção. Não havendo mais comentários, o
Plano foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------Ninguém quis usar da palavra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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