Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Aos Dezassete dias do mês de Junho de Dois Mil e Dezoito , pelas Dez horas e
Trinta minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia em Canadelo a Assembleia de
Freguesia em sessão Ordinária, sob a presidência de MIGUEL SOUSA GONÇALVES,
com a presença de todos os elementos desta mesma Assembleia exceto o Senhor Artur
Manuel de Andrade da coligação PSD/CDS-PP e com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto
Ponto
Freguesia
Ponto
Ponto

Um - Análise, discussão e aprovação da ata da sessão anterior
Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da Junta de
Três - Aceitação de doação de terreno
Quatro - Outros assuntos de interessse

A presente sessão deu-se início com a intervenção do público em primeiro lugar, onde
se inscreveu para intervir o Senhor Ilídio Silva Rodrigues, questionando o senhor
Presidente de Junta sobre se era permitido estacional no final da Rua do Terreiro em
Canadelo impedindo de dar a volta visto ser uma rua sem saída, tendo sido alargada a
via para que se possa fazer inversão de marcha. O senhor Presidente de Junta
esclarece que a situação irá ser tratada sendo envida uma proposta na próxima
Assembleia de Freguesia para colocação de um sinal de proibido estacionar.
Deu-se de seguida à execução do ponto um da presente assembleia, tendo a ata sido
aprovada por maioria havendo uma abstenção do Senhor José Manuel da coligação
PSD/CDS-PP.
O ponto dois da ordem de trabalhos do dia, o Senhor Presidente da Junta apresentou o
relatório de atividades do segundo trimestre. Informou ainda a Assembleia da admissão
do Senhor Davide e Senhora Andreia serão funcionário efetivos da Junta de Freguesia
de Olo e Canadelo a partir do dia um de Maio do presente ano.
O Presidente da Junta de Freguesia informou os deputados da alteração ao horário de
atendimento em Olo e Canadelo, essa alteração que se deve ao facto de fazer
melhorias no Posto do CTT com o objetivo de prestar melhores serviços aos fregueses.
No ponto número três da presente ata, foi colocada à discussão a proposta da Junta de
Freguesia de aceitação de doação de terreno, tendo sido aprovada a proposta por
maioria havendo uma abstenção do Senhor José Manuel da coligação PSD/CDS-PP.
Colocada a proposta a votação para efeitos imediatos foi aprovada por unanimidade.
No ponto quatro e por último, o Senhor José Manuel da coligação PSD/CDSPP coloca a
questão sobre colocação de uma grelha no aqueduto indicando o local exato. Também
questiona o executivo da Junta de Freguesia por que motivo as ruas não têm sido
limpas e porque não existe nenhum funcionário em Canadelo.
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O Senhor Presidente da Junta responde que com as condições climatéricas que se
fizeram sentir foi propício ao crescimento da vegetação e ao facto de termos apenas
um funcionários para as limpezas para Olo e Canadelo contribui, estamos à espera da
aprovação de uma nova candidatura pelo IEFP. Relativo à admissão de dois
funcionários de Olo deve-se ao concurso público só permitir pessoas já afetas à Junta
de Freguesia em regime precário.
Nada mais havendo a tratar da-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou
esta acta que vai ser assinada pelos intervenientes.
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