PLENÁRIO CLAS│JUNHO 2014

Minuta Ata
Aos 05 dias do mês de Junho de 2014, pelas 14H00, reuniu em Plenário o Conselho Local de
Acção Social de Vila Nova de Cerveira, doravante designado por CLAS, no Auditório da
Biblioteca Municipal que, por falta de quórum, reuniu trinta minutos mais tarde conforme
previsto no Regulamento Interno e cuja lista de presenças se encontra em anexo, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1) Informações Gerais;
2) Admissão de um novo parceiro ao CLAS – Fundação da Bienal de Cerveira;
3) Eleição dos membros do Núcleo Executivo;
4) Procedimentos do Gabinete de Apoio à Vítima;
5) Acesso à Plataforma Alto Minho em Rede;
6) Atualização das fichas de adesão;
7) Outros assuntos.

O Presidente do Município de Vila Nova de Cerveira deu as boas-vindas aos presentes e
justificou a ausência da Presidente do CLAS, Aurora Viães. Iniciou a reunião informando os
presentes da presença do Diretor da Segurança Social de Viana do Castelo.--------------------------Na continuação da reunião, a técnica da Rede Social, iniciou a exposição dos assuntos
constantes na ordem de trabalhos, com as informações gerais, comunicando aos presentes
que continua a decorrer a campanha solidária: a Campanha de Papel por Alimentos e o
Protocolo entre a Autna e o Município de Vila Nova de Cerveira-----------------------------------------No que diz respeito, à Campanha papel por Alimentos, informou-se que está a ser bastante
positivo, tendo já aderido várias empresas da Zona Industrial, comércio local, IPSS, entre
outras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu-se a reunião fazendo referência ao Protocolo entre a Autna e o Município de Vila
Nova de Cerveira, em vias de ser assinado e que contempla a possibilidade de deslocações de
utente até o Porto, mediante critérios a definir. Apelou-se aos parceiros para sinalizarem
situações.---------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, a técnica da Rede Social, referiu a presença da
representante da Fundação de Bienal de Vila Nova de Cerveira, Ana Costa, em que efetuou
uma explanação sucinta da entidade destacando como principais aspetos a sua área de
abrangência, sobretudo o serviço educativo. Colocada à votação, a proposta de adesão ao
CLAS foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Página 1 de 2
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A reunião prosseguiu com a análise do terceiro ponto da ordem de trabalhos tendo sido
efetuada uma breve exposição sobre a constituição do Núcleo Executivo e propondo aos
presentes que se manifestassem sobre este e propusessem sugestões. Não havendo qualquer
sugestão, foi sugerido pela Dr.ª Manuela Coutinho, representante da Segurança Social, a
integração de representante das Juntas de Freguesia. Neste sentido, o Presidente do
Município de Vila Nova de Cerveira propôs que as Freguesias deveriam também ter um papel
ativo neste grupo de trabalho. Assim sendo, e, uma vez que apenas estavam presentes as
freguesias de Loivo, Covas e Sapardos, foram convidados a pertencer ao Núcleo Executivo, a
Freguesia de Loivo e a Freguesia de Sapardos no primeiro ano e no segundo ano, a freguesia
de Covas. Colocada à votação, a proposta do plano foi aprovada por unanimidade.----------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, os presentes foram informados sobre os
procedimentos do Gabinete de Apoio à Vítima do Município, o qual funcionará no concelho,
apenas como ponto de referência e para recolha estatística, para posterior encaminhamento
para as entidades competentes. ------------------------------------------------------------------------De seguida, no ponto “ Acesso à Plataforma Alto Minho em Rede” pretendeu-se sensibilizar os
parceiros, para esta nova partilha de informação das redes sociais, em que cada parceiro terá
uma palavra-chave de acesso a esta plataforma, de forma a poder consultar todo o tipo de
informação sobre a Rede Social de Vila Nova de Cerveira. -----------------------------------------------No ponto seis, relembraram-se as entidades sobre a necessidade de enviarem para a Rede
Social as fichas de adesão ao CLAS atualizadas.---------------------------------------------------------------No último ponto da ordem de trabalhos, foi referenciado pelo diretor da Segurança Social, que
as IPSS do concelho iriam receber um questionário do projeto Capacitar, Qualificar e Inovar as
Redes Sociais, no sentido de apurar todos os equipamentos sociais com vista a possíveis
ampliações, reconversões de repostas sociais, entre outros.----------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada.--------------------------------

O Presidente do Município de Vila Nova de Cerveira __________________________________
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