Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Aos Doze dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Dezassete, pelas Vinte e Um horas e
quinze minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia
em sessão Ordinária, sob a presidência de MIGUEL SOUSA GONÇALVES, com a
presença de todos os elementos desta mesma Assembleia e com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto Um - Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia.
Ponto
Ponto
2018/2021.
Ponto
Ponto
Ponto

Dois - Apresentação e discussão do Orçamento para 2018.
Três - Apresentação e discussão do Plano Plurianual de Investimentos
Quatro - Discussão e aprovação das Taxas Administrativas.
Cinco - Discussão e aprovação do Regulamento do Cemitério.
Seis - Outros assuntos de interesse.

O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à sessão, o senhor Artur
Manuel Andrade da coligação PSD – CDS/PP, sugeriu que em primeiro lugar deveria ser
apresentado o relatório de atividades do quarto trimestre de dois mil e dezassete da
junta de freguesia, sendo esta proposta aprovada por unanimidade, o senhor
Presidente da Junta Rui Leite apresentou o relatório de actividades do 4º trimestre de
2017, ficando anexado a esta ata.
De forma a demonstrar a total transparência nas atividades da Junta de
Freguesia, o senhor Presidente da Junta, anunciou que todos os ofícios elaborados pelo
executivo em função das atividades a praticar irão ser lidos em todas as assembleias,
assim como os planos propostos à Camara Municipal. Também esclareceu que
trabalhos afetos à proteção civil não devem ser feitos pela Junta de Freguesia, tendo já
solicitado uma reunião na Camara Municipal para esclarecimento e resolução do
problema.
O membro de assembleia senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD CDS/PP, faz as seguintes perguntas de esclarecimento ao Senhor Presidente da Junta:
Como os ofícios são enviados para as entidades?
Resolução do problema de divisão administrativa da Freguesia?
Obstrução de aquedutos de escoamento de águas pluviais?
Obstrução do rego da serra na serra da Meia Via podendo causar risco de enxurrada?
Pavimento solto na Rua Além do Rio que foi pavimentada recentemente?
Se haverá intenção da Junta de Freguesia de intervir no rio Olo?
O Senhor Artur Manuel Andrade informou a Junta de Freguesia da existência de um
abaixo-assinado por alguns moradores da Portela da Armada questionando o Senhor
Presidente da Junta sobre o que pensa fazer sobre esta situação?
O senhor Presidente da Junta em resposta às questões colocadas, referiu que os
ofícios são enviados por email para a Camara Municipal de Amarante para o geral e
para o Presidente.
Relativo à segunda questão o Presidente da Junta informou que na proposta
orçamental que está na ordem de trabalhos contempla uma verba para dar início à
resolução do problema.
Em resposta à 3ª questão o Senhor Presidente da Junta são limpos pela equipa de
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limpeza em geral e em particular ao problema referido na questão do tubo no aqueduto
colocado abusivamente na Rua dos Carpinteiros que esta Junta de Freguesia enviou
uma carta ao proprietário dando-lhe um prazo de 30 dias para o retirar.
Relativo à 4ª questão o Senhor Presidente informou que é uma situação que não está
na esfera da Junta de Freguesia comprometendo-se a informar o ICNF.
Em resposta à 5ª questão o Senhor Presidente da Junta informou que a obra foi
realizada pela Camara Municipal de Amarante e que já tinha informado os mesmos do
seu estado, estando ainda a obra dentro de garantia.
Em relação à 6ª questão o Senhor Presidente da Junta informou que embora houvesse
vontade de intervir naquela zona não possui terreno publico para o efeito.
Em relação à 7ª questão o Senhor Presidente da Junta disse que informou as entidades
e moradores de todo o processo da mudança dos contentores, desconhecendo o
abaixo-assinado, respondendo que está disponível para resolução do problema.
O membro da assembleia, senhor José Albano da Costa Carvalho do PS, entreviu
felicitando o executivo da Junta de Freguesia e os membros da Assembleia de
Freguesia. De seguida questionou a Junta de Freguesia do problema das árvores ao
longo da via da EM573, nomeadamente entre o cemitério e a partilha com Vila Chã,
que no seu ponto de vista coloca em perigo todos os utentes desta via.
Em resposta á questão exposta por este membro, o Senhor Presidente da Junta
assegura que o problema já foi identificado diversas vezes sendo alertada a Camara
Municipal de Amarante e a Protecção Civil, aguardando a intervenção o mais rápido
possível.
O Presidente da Assembleia colocou à votação uma proposta apresentada pelo
Senhor Artur Manuel Andrade sobre alargamento da ponte sobre o Rio Olo em Olo,
proposta aceite por unanimidade.
Depois de apresentada pelo proponente foi discutida e aprovada por unanimidade,
ficando a proposta anexado a esta ata.
Dentro da ordem de trabalhos da presente Assembleia, no ponto número um, o
membro da assembleia senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD – CDS/PP,
propõe a alteração de três artigos do Regimento da Assembleia de Freguesia, dos quais
o artigo número catorze, referente às convocatórias: propõe que as mesmas possam
ser efetuadas por correio eletrónico; o artigo número trinta, referente às intervenções
do público, propõe que a intervenção do mesmo para exposição de
problemas/sugestões, seja feita em primeiro lugar na ordem de trabalhos; e o artigo
número trinta e dois, referente à fixação de editais, sugere que sejam criadas
condições para estes serem afixados em locais como nas paragens de autocarros e
cemitério. Relativamente a estas sugestões o senhor Presidente da Assembleia refere
que em relação ao artigo número catorze não é possível efetuar as convocatórias por
correio eletrónico devido á impossibilidade de obter um comprovativo de entrega, em
relação ao artigo número trinta e dois, vai ser solicitado á Junta de Freguesia para criar
condições para afixação de editais. O membro da assembleia senhor José Manuel da
Costa Miranda da coligação PSD – CDS/PP, pede para intervir, também se referindo ao
artigo número trinta e dois, e afirma que em Canadelo, os editais não têm sido
colocados nos locais predestinados (Calvário e sede da junta), por estes não
apresentarem condições.
Em resposta o senhor Presidente da Assembleia refere que irá também ser
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solicitada à Junta de Freguesia para criar condições adequadas no local para o efeito. O
Regimento da Assembleia de Freguesia é aprovado por unanimidade com a alteração
do artigo número trinta, passando o público a intervir em primeiro lugar antes da
ordem de trabalhos das próximas assembleias.
Relativamente ao ponto numero dois da ordem de trabalhos, o senhor
Presidente da Junta apresentou o orçamento previsto para o ano de 2018.
O orçamento foi colocado à votação sendo aprovado por unanimidade e anexado à
presente ata.
O ponto número três foi apresentado pelo senhor Presidente de Junta, e
colocado a discussão sendo aprovado por unanimidade.
O ponto número quatro foi apresentado pelo senhor Presidente de Junta, e
colocado a discussão sendo aprovado por unanimidade.
No ponto número cinco da presente ordem de trabalhos, o membro da
assembleia Artur Manuel Andrade da coligação PSD – CDS/PP, questiona se existe local
no cemitério destinado para a construção de capelas?
Em resposta o senhor Presidente da Junta refere que quem estiver interessado em
construir uma capela só pode ser feito na secção superior do cemitério, o interessado
tem que adquirir terreno equivalente a duas campas e efetuar um projeto para
construção.
O membro da assembleia senhor Henrique Álvaro Pereira Seixas da coligação
PSD – CDS/PP, refere que o custo de aquisição de campas é muito elevado e sugere
que sejam criadas campas com um custo menor.
Em resposta à sugestão, o senhor Presidente da Junta refere que a diferenciação de
preços não é viável e pode criar descriminação perante os habitantes, no entanto
anuncia que o pagamento pode ser faseado, havendo campas gerais para quem não
possuir campas próprias e não tiver possibilidade de adquirir uma.
Após discussão, o Regulamento do Cemitério foi aprovado por unanimidade.
Por último, no ponto número seis, o membro da assembleia senhor Henrique
Álvaro Pereira Seixas da coligação PSD – CDS/PP, pede para intervir com algumas
sugestões como:
A rápida resolução do problema referente a um largo para as viaturas poderem dar a
volta na rua da Bouça Longa.
Esclarecer se o caminho do Lagar Velho é pedonal ou para viaturas?
Resolução da divisão administrativa o mais rápido possível e pede a cedência da antiga
escola para efetuar as reuniões da associação Amar Olo da qual é presidente.
O senhor Presidente da Junta em relação às questões deste membro refere que
o problema na rua da Bouça Longa é um problema antigo de difícil resolução contudo
que estamos atentos a esse problema.
A intensão do caminho do Lagar Velho é que este seja para passagem de viaturas num
único sentido.
A resolução do problema da divisão administrativa tem que ser através dos tribunais,
em relação à escola tem como objectivo transformação da escola de Olo num edifício
multiusos com gabinetes para uso das diversas associações.
No que diz respeito à intervenção do público, inscreveram-se para esta sessão o senhor
Manuel António Leite Ribeiro, o senhor Armando de Macedo Ribeiro, o senhor Paulo
Manuel Pereira da Costa e o senhor Amadeu António Seixas Gonçalves.
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O senhor Manuel António Leite Ribeiro questiona se o executivo da Junta de
Freguesia já reuniu com a Camara Municipal para a resolução da poda das árvores que
estão a obstruir a estrada principal e como irá resolver o problema de perigo no
cruzamento da rua de S. Paio para a rua das Regadas.
Em resposta o senhor Presidente da Junta afirma que já foi dito nesta sessão e foram
elaborados ofícios para resolução da poda das árvores e que em relação ao perigo no
cruzamento, irá ser colocado um raide de proteção.
A intervenção do senhor Armando de Macedo Ribeiro foi direccionada ao
membro da assembleia Artur Manuel Andrade, visando este como de porta-voz de
algumas pessoas queixosas e que não o deveria fazer, sendo interrompido pelo
Presidente da Assembleia por o mesmo estar a utilizar linguagem impropria.
O senhor Paulo Manuel Pereira da Costa questiona em relação ao projeto do rio
Olo, a manutenção da ponte da Central Elétrica de Olo, a construção da casa mortuária
de Canadelo e a requalificação do caminho da Portela.
Em resposta o senhor Presidente da Junta anuncia que desconhece o ponto de
situação do referido projeto, a ponte da Central Elétrica de Olo, pertence à freguesia de
Vila Chã, o caminho da Portela foi requalificado em função do orçamento disponível e a
situação da construção da casa mortuária de Canadelo está prevista no orçamento de
2018
O senhor Amadeu António Seixas Gonçalves questiona o que irá ser feito em
relação à paragem de autocarro na Portela da Armada pois entende que esta é
importante porque serve de abrigo às crianças que esperam pelo autocarro, avisa que o
caminho da rua de Sempre Verde se encontra obstruído devido ao mau tempo sendo
necessário ser limpo.
O senhor Presidente da Junta responde que os problemas de limpeza de
caminhos, e a paragem do autocarro se encontram fase de resolução.
Nada mais havendo a tratar, dá-se encerrada esta reunião da qual se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelos intervenientes.
Presidente
__________________________________________
MIGUEL SOUSA GONÇALVES
1º Secretário
__________________________________________
JORGE FILIPE COSTA
2º Secretário
__________________________________________
JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA
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