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 Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas e 
trinta 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 com exceção de José Manuel 
Costa Miranda e com a seguinte ordem de trabalhos:  
  
 Ponto Um – Leitura e aprovação da ata da sessão anterior.  
 Ponto Dois – Apresentação do relatório de atividades por parte da junta de 
 Freguesia.  
 Ponto Três – Discussão e aprovação da conta gerência do ano económico 2017.
  
 Ponto Quatro - Outros assuntos de interesse.  
  
 Deu-se início a sessão com a intervenção do publico em primeiro lugar, onde 
ninguém se inscreveu para poder usar da palavra.  
Antes do período da ordem do dia, não houve quaisquer intervenções por parte dos 
membros da Assembleia.  
 No primeiro ponto a ata de doze de dezembro de dois mil e dezoito foi lida e 
colocada a discussão, sendo aprovada por unanimidade, tendo sido apresentada uma 
declaração de voto pelo Senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD/CDS PP que 
será anexada à mesma.  
 O ponto dois da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta apresentou o 
relatório de atividades do primeiro trimestre do presente ano e todos os ofícios 
elaborados enviados para a Camara Municipal.   
O Senhor Artur Andrade da coligação PSD/CDS PP intervém para pedir esclarecimentos 
da reunião realizada do executivo da Junta de Freguesia com a Proteção Civil e o ICNF. 
  
 Em resposta o Senhor Presidente da Junta esclarece que a reunião foi mais 
esclarecimentos sobre o plano de prevenção de incêndios para a freguesia e o plano 
desenvolvido pelo ICNF para implementar na freguesia.   
O Senhor Artur Andrade da coligação PSD/CDS PP questiona o executivo sobre a 
limpeza das arvores junto a berma da estrada entre o cemitério e a partilha com a 
freguesia vizinha e aproveita também para felicitar a Junta de Freguesia pela limpeza 
da rua dos Carpinteiros.  
 Em relação ao ponto número três, foi apresentada a conta gerência do ano 
económico 2017 e colocada à discussão, o Senhor Presidente da Junta anuncia que 
financeiramente a Junta de Freguesia se encontra estável, o mesmo sendo aprovado 
por unanimidade.    
 Por último, no ponto quatro, o Senhor José Albano Carvalho e o Senhor Artur 
Andrade, pedem para intervir.   
O Senhor Artur Andrade expõe algumas questões ao executivo das quais o problema do 
escoamento das águas das chuvas, a situação da ponte de Canadelo, se esta continua 
transitável; o desnível da estrada da Rua das Regadas, a situação da iluminação publica 
na Rua de Carvalhais.   
O Senhor Presidente da Junta em resposta às questões expostas, refere que o 
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entupimento dos aquedutos em particular da rua de Carvalhais está a ser solucionada; 
a situação de Canadelo está à espera de uma resolução; em relação à iluminação 
publica a Junta de Freguesia já comunicou à EDP.  
 O Senhor José Albano Carvalho apresenta uma proposta do Partido Socialista, 
tendo sido aceite por unanimidade e a mesma explicada e aprovada por unanimidade e 
anexada à presente ata.   
  
 O Senhor Artur Andrade apresenta duas propostas, tendo sido aceites por 
unanimidade e as mesmas explicadas, sendo lidas e aprovadas por unanimidade e 
sendo também anexadas a esta ata.  
 O Senhor José Albano apresenta uma declaração de voto do Partido Socialista 
em relação às propostas do Senhor Artur Andrade da coligação PSD/CDS PP 
anunciando que as propostas apresentadas são bem aceites, mas não devem interferir 
com o plano de trabalhos da Junta de Freguesia definido, sendo esta situação também 
esclarecida pelo Senhor Presidente da Junta.  
Dada a urgência na aprovação e produção de efeitos imediatos destas propostas, no 
final da reunião, por unanimidade, autorizada a aprovação em minuta destas propostas, 
nos termos do n.º 3 do art.º 57 da lei 75/2013, de 12 de setembro.  
 Também foi permitido ao membro do publico Senhor Manuel Rodrigo Costa na 
parte final, poder questionar o executivo da Junta de Freguesia em relação à reparação 
do Caminho das Cortes, o Senhor Presidente da Junta responde que esta situação não 
está esquecida.  
  
 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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