ACTA N º 59
Núcleo Executivo
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze reuniram, pelas catorze horas
e trinta minutos horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela, as seguintes
entidades: Câmara Municipal de Mirandela; Unidade de Cuidados na Comunidade;
Agrupamento de Escolas de Mirandela; Santa Casa da Misericórdia de Mirandela;
Centro Distrital de Segurança Social; Instituto de emprego e Formação Profissional de
Mirandela.

Entidades ausentes:
Direção Geral de Reinserção Social;

Ordem de trabalhos:
1. Preparação e organização do Jantar Solidário/2016;
2. Outros assuntos.
3.
Ponto n º 1) Preparação e organização do Jantar Solidário/2016.
A Senhora Vereadora deu início á reunião. Informou que a data para o jantar solidário
seria dia oito de Janeiro, pelas dezanove horas no Salão de Festas dos Salesianos.
Seria importante que todos/as colaborassem não só ao nível da preparação do jantar mas
também na angariação de bacalhau, visto que será a maior dificuldade.
Ficou aprovado em reunião de núcleo executivo que iria ser solicitado a todos os
elementos do CLAS um peixe de bacalhau.
Às empresas locais já foram solicitados alguns bens tendo a resposta sido positiva.
Para não haver muitas pessoas a ajudar e para não se gerar confusão, irá ser feita uma
escala por horas para as pessoas que queiram colaborar.
Dois dias antes irão ser feitos os contatos. Entre os elementos do núcleo vai havendo
contato uns com os outros para avaliação das necessidades para o jantar.
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Ordem de trabalhos n º 2: Outros assuntos.
A Representante da Segurança Social propôs a realização de uma ação de formação na
área do HIV no auditório municipal, solicitando apoio para o transporte das formadoras.
Estará prevista para meados de fevereiro.
Não havendo mais assuntos a tratar a reunião deu-se por terminada a reunião pelas
dezasseis horas e trinta minutos.
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