Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Aos Dezassete dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Dezanove , pelas Vinte e
Um horas e Quinze minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia de Olo 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
excepção do senhor Henrique Álvaro Pereira de Seixas e com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto Um - Análise, discussão e aprovação da ata da sessão anterior.
Ponto Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da Junta da
Freguesia.
Ponto Três - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para 2020.
Ponto Quatro - Apresentação, discussão e aprovação do Plano Plurianual de
Investimento 2020/2023
Ponto Cinco - Apresentação, discussão e aprovação das Taxas Administrativas
para 2020.
Ponto Seis - Aprovação do mapa de pessoal para 2020.
Ponto Sete - Outros assuntos de interesse.
Começando com o período destinado à intervenção do publico, não houve
intervenção por parte pública.
No período antes da ordem do dia o Senhor Artur Andrade da coligação
PSD-CDSPP pede esclarecimentos em relação aos seguintes aspetos: corte dos
sobreiros e cabo da luz pública mal instalado na Rua Central de Olo; arranjo das
instalações do cemitério; feedback da reunião com o Senhor Presidente da Camara;
destino a dar pelos CTT das antigas caixas do correio.
O senhor Presidente da Junta refere que a limpeza da Rua Central de Olo não é
responsabilidade da Junta de Freguesia mas sim do proprietário dos terrenos, em
relação a cabo da luz foi mal instalado e que não é fácil comunicar com a EDP, já foi
feita uma reclamação assim como o pedido de substituição de lâmpadas fundidas, a
reunião com o Senhor Presidente da Camara foi no sentido de obter uma autorização e
ajuda financeira para o arranque das obras de requalificação da antiga escola de Olo,
em que o mesmo alegou que seria necessário um projeto para poder existir uma
eventual ajuda financeira, o qual se tornará moroso, assim a Junta de Freguesia irá
tomar a iniciativa para avançar com algumas obras, como alargamento dos acessos
usando os seu próprio meios. Em relação às caixas do correio, a Junta de Freguesia
entrou em contacto com os CTT para pedir a retirada das mesmas e os CTT
informaram para não mexer nas caixas que era propriedade dos CTT, mas se nos der
autorização nós retiramos isso.
Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, depois de analisada e
discutida, a ata foi aprovada por unanimidade.
No ponto dois da ordem de trabalhos do dia, é apresentado o relatório de todas
as atividades realizadas no último trimestre por parte da Junta de Freguesia, em que
são enumerados todos os ofícios elaborados em função das atividades realizadas por
parte da mesma.
Acta Número 10

1

Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Em ralação a este ponto o Senhor José Artur da Costa Gome Leite da coligação
PSD-CDSPP realça a importância da obtenção dos terrenos da margem do rio Olo e a
integração do mesmo num projeto global.
O Senhor Secretário da Junta de Freguesia informa os presentes sobre o
processo judicial da divisão administrativa entre Olo e Fridão, o mesmo já entrou em
tribunal e foi contestado pela Junta de Freguesia de Fridão, alegando que o tribunal
não tem competências para dirigir este processo.
Assim como o Senhor Artur Manuel Andrade coligação PSD-CDSPP afirma que a
Junta de Freguesia deve fazer um projeto próprio para o rio em que a compra dos
terrenos marginais deve ser uma prioridade.
O Senhor Presidente da Junta esclarece que a requalificação do rio Olo está
inserida num projeto global ainda em estudo, em que aqui a questão mais importante é
a construção de um parque de lazer. O mesmo também refere que para o orçamento
de dois mil e vinte da Camara Municipal, está previsto a requalificação da Rua de
Sampaio, caminho do Lagar Velho, ponte do rio Olo em Canadelo e a aplicação dos
paralelos que estão a monte junto à estrada no espaço exterior da Casa da Bouça em
Canadelo.
No ponto três da ordem do dia, o orçamento para dois mil e vinte foi
apresentado e discutido e foi aprovado por unanimidade.
No ponto número quatro, o senhor presidente da Junta de Freguesia apresentou
o Plano Plurianual de investimento 2020/2023.
O senhor José Artur da Costa Gome Leite da coligação PSD-CDSPP pergunta em
que consiste a requalificação da escola de Olo, se é para criar condições para as
associações exercerem as suas funções.
O Senhor Presidente da Junta confirma que a requalificação da escola será com
intenção para criar gabinetes para as associações e baldios e criar um espaço para
poder funcionar a Feira das Papas de Olo com menor custo visto só atenda para a
realização da Feira das Papas custa cerca de cinco mil euros.
Despois de discutido o Plano Plurianual de investimento 2020/2023 é aprovado
por unanimidade.
No ponto número cinco, as Taxas Administrativas para 2020 foram apresentadas
pelo senhor Presidente da Junta.
O senhor José Artur da Costa Gome Leite da coligação PSD-CDSPP, afirma que
os preços das sepulturas no cemitério são muito elevados e que em outras freguesias
são mais baratas, diz que a Junta de Freguesia deveria tomar a iniciativa de começar a
organizar a festa do padroeiro da freguesia de Olo.
O Senhor Presidente da Junta refere que em relação à compra de sepulturas, as
mesmas podem ser pagas em prestações, informa que as taxas para os expositores
nunca foram cobradas, e que em relação à festa do padroeiro a Junta de Freguesia é
quem trata e suporta os custos de todas as licenças e seguros relativos ao evento.
Passando a votação as Taxas Administrativas para dois mil e vinte são aprovadas
por unanimidade.
No ponto número seis o mapa de pessoal para dois mil e vinte é apresentado e
aprovado por unanimidade.
Por último no ponto número sete o Senhor Artur Andrade da coligação
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PSD-CDSPP fala de vários aspetos dos quais, a colocação de uma grade no muro que
divide a casa mortuária e a igreja, a Junta de Freguesia devia fazer uma reclamação
para a Google para reverem o nome das ruas no Google Maps e a colocação das placas
das ruas em falta.
O Senhor Presidente da Junta refere que a falta da grade no muro da casa
mortuária vai ser resolvido, irá ser feita uma exposição ao Google para reverem o nome
das ruas e em relação às placas das ruas, as mesmas irão ser alteradas/repostas.
O Senhor José Artur da Costa Gome Leite da coligação PSD-CDSPP refere, que é
necessário a colocação de rails na estrada que vai para a Tapada e Retorta e na Rua
Central de Olo deveria ser analisado na zona de Pousadela onde acaba o paralelo na
berma da estrada que pode induzir os condutores em erro e provocar acidentes.
O Senhor Presidente da Junta diz que a colocação de rails já está reportada para
a Camara Municipal de Amarante e sublinha que existe um problema de falta de
marcação da via na EM573 e na zona de Pousadela quando existe nevoeiro torna-se
muito perigosa a via.
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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