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I - ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO
Conselho Local de Acção Social de 27 de Abril

O Conselho Local de Acção Social do Município de Ílhavo (CLAS) realizou uma importante
reunião a 27 de Março de 2009, com o objectivo principal de discutir e aprovar a versão
2009 do Diagnóstico Social do Município de Ílhavo, instrumento base da maior importância
para o trabalho de acção social de todos os Parceiros do CLAS.

Na reunião foi ainda emitido parecer positivo para o projecto de desenvolvimento do
Centro de Actividades Ocupacionais do CASCI.

Neste enquadramento foi reiterada a importância do trabalho do Serviço do Atendimento
Social Integrado (instrumento de intervenção do CLAS), para continuarmos a concretizar
uma intervenção social racional e eficiente, justa e preferencialmente geradora de estruturação
da vida dos Cidadãos necessitados, com o envolvimento de toda a Comunidade e numa
busca incessante de crescimento qualitativo

II - REUNIÃO DE CÂMARA  - SEG. 27 ABR 2009
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada na Segunda-feira, dia 27 de ABR 09:

1 -  Protocolo entre a CMI / Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Senhora dos
Campos

O Executivo Municipal aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração que irá ser assinado
entre a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa
da Senhora dos Campos (ACDR-SC), com vista à gestão do novo Polidesportivo da Senhora
dos Campos, obra realizada pela CMI e entregue à ACDR-SC para sua gestão, tendo o seu
uso a titularidade da ACDR-SC, e ficando aberto às Crianças da Escola Básica de 1º Ciclo
da Senhora dos Campos (no tempo lectivo) e ao Público em geral.

Mais informamos que esta nova infra-estrutura será inaugurada no dia 1 de Maio
pelas 12h00, pelo que aproveitamos o ensejo para convidar V. Exas. a participar nesta
simples mas significativa cerimónia, na qual o referido Protocolo será assinado.

2 - Subsídio pontual  à Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI)
» Ilhavenses no campeonato do Mundo de Ciclismo
Foi deliberado aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.000 euros à

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI), como forma de apoio
à inscrição, viagem e estadia do atleta Ilhavense Augusto Pereira nos “Global Games” que
se realizam na República Checa de 5 a 14 de Julho 2009.

» Campeonato de Portugal de Ciclismo
Foi também deliberado aprovar a atribuição de um subsídio pontual no valor de 500 euros

à Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI), como forma de apoio
à realização do Campeonato de Portugal de Ciclismo para jovens com deficiência mental,

informação



que esta Associação organizou em colaboração com o CASCI, no Município de Ílhavo, no
próximo dia 30 de Maio.

Grata pela atenção dispensada a estes, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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