PLENÁRIO CLAS│JANEIRO 2015

Minuta Ata
Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2015, pelas 14H00, reuniu em Plenário o Conselho Local de
Acção Social de Vila Nova de Cerveira, doravante designado por CLAS, no Salão Nobre da
Câmara 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) Apresentação da avaliação do Plano de Ação 2014;
3) Apresentação e aprovação do Plano de Acção 2015;
4) Outros assuntos.

A Presidente do CLAS de Vila Nova de Cerveira deu as boas-vindas aos presentes e justificou a
ausência da representante do Instituto Português de Desporto e Juventude e apresentou a
nova coordenadora da UCC de Vila Nova de Cerveira, a Enf.ª Sofia Gomes, representante no
CLAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião iniciou com a apresentação do primeiro ponto. A Presidente do CLAS, atendendo às
questões levantadas no último CLAS, explicou que a partir da presente data o Núcleo Executivo
estaria sentado na frente, pois assim não havia lugar a dúvidas de quem o compõe e todos
poderiam ser questionados sobre as decisões tomadas em sede de Núcleo Executivo. Perante
as dúvidas que surgiram nessa mesma reunião sobre o parecer da Santa Casa da Misericórdia
de Vila Nova de Cerveira, a Presidente via-se na obrigação de esclarecer a informação que
tinha prestado referente à alocação de verbas da Segurança Social para do Centro de Dia de
Loivo e, que foram colocadas em causa pelo Presidente da Junta de Freguesia de Gondarém e
pela Presidente da ADSL. Assim, foi lido o conteúdo da ata da reunião anterior, que
previamente foi enviada e corrigida pelos parceiros e, de seguida, foi apresentado o
esclarecimento pedido ao Diretor da Segurança Social sobre a alocação de verbas em causa,
lendo-se o email recebido e que corrobora a informação prestada pela Dr.ª Aurora Viães em
sede de CLAS, e que por solicitação da mesma se anexa à presente ata. ------------------------------De seguida, foi apresentado pela técnica da Rede Social a avaliação do Plano de Ação de 2014
cuja percentagem de execução é no Eixo I, de 75%, no eixo II de 58.82% e no eixo III de 71.43%
(em anexo). Não tendo a apresentação do referido ponto suscitado qualquer intervenção, a
Presidente do CLAS prosseguiu com a análise do terceiro ponto da ordem de trabalhos, com
uma breve explanação sobre o Plano de Ação 2015. Foi proposta a introdução da atividade dos
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irmãos Diogo e Nuno Sá na área da promoção da Saúde e desporto, cujo projeto foi
brevemente apresentado no CLAS. Tendo em conta que a empresa ainda não está constituída,
ficou deliberado que após constituição formal e apresentação do pedido de adesão à Rede
Social, as atividades desenvolvidas sejam inseridas no plano de ação. Colocado à votação, a
proposta do plano de ação de 2015 foi aprovado por unanimidade.------------------------------------No ponto da ordem de trabalhos “Outros Assuntos” foi referenciado a conta solidária.
Relembraram-se os parceiros que esta foi aberta na sequência da venda dos produtos da Feira
Solidária das Almofadas, e ficou em nome de pessoas singulares pois, na época, não se
encontrou outra forma de alocar a verba à Loja Social. Apresentadas as contas conclui-se que o
dinheiro gasto recai na aquisição de produtos para a Loja Social, que de outra forma seria
impossível de adquirir. No entanto, tendo em conta que esta situação pode ser prejudicial para
as pessoas titulares da conta, foi proposta a sua extinção e transferência do valor existente
para uma conta da Associação “Cerveirenses no mundo”. A Presidente do CLAS esclareceu que
a associação é presidida por si e que é uma de associação de caris social que teria uma conta
apenas para a Loja Social, o que iria permitir organizar mais eventos de angariação de fundos.
Esta proposta foi colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada.--------------------------------

A Presidente do CLAS ______________________________________
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