Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Aos Vinte e Dois dias do mês de Setembro de Dois Mil e Dezanove , pelas Dez
horas e Trinta minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia em 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 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 de
Freguesia
Ponto Três - Outros assuntos de interessse
A presente sessão deu início com o período destinado ao publico, não havendo
nenhuma inscrição.
No período antes da ordem do dia não houve intervenções.
Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, depois de analisada e
discutida, a ata foi aprovada por maioria com uma abstenção do Senhor José Artur da
Costa Gomes Leite da coligação PSD-CDSPP. Por não estar presente na reunião
anterior.
No ponto dois da ordem de trabalhos, é apresentado o relatório de atividades
realizadas no último trimestre por parte da Junta de Freguesia que fica anexa a está
ata, e também apresentados todos os ofícios enviados pela junta de Freguesia.
Em relação a este ponto é feita uma intervenção por parte do Senhor Henrique Álvaro
Pereira Seixas da coligação PSD-CDSPP a questionar sobre a localização da Rua de
Barreirinhos, que deve existir confusão na localização do caminho de Barreirinhos e a
Rua de Barreirinhos.
Em relação a esta questão o Senhor Presidente da Junta indicou que esta situação iria
ser verificada.
O Senhor Artur Andrade da coligação PSD-CDSPP questiona sobre a reunião com o
InvestAmarante sobre o projeto do rio Olo se engloba toda esta região, e o ponto da
situação da divisão administrativa.
Em relação a estas questões o Senhor Presidente da Junta informa que o projeto
abrange toda extensão desde a nascente até à foz, a intenção é para ser aplicado ao
longo do rio, a junta de freguesia teve o cuidado de informar a suas preocupações para
a implementação do mesmo, sendo necessário criar infraestruturas e condições para
receberem possíveis visitantes. A situação da divisão administrativa o senhor Secretario
da junta Sidónio Micael Pereira Seixas por uma questão de logística como trabalha no
Porto está responsável pelo seu tratamento.
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O Senhor José Artur da Costa Gomes Leite da coligação PSD-CDSPP refere que os
técnicos estão a desenvolver um projeto e em função deste têm que ter junto das
associações e Juntas de Freguesia e comunidade local as informações necessárias
nomeadamente de áreas junto ao rio Olo ao longo do seu percurso até à sua nascente,
para a realização de um projeto para depois o colocar em discussão publica.
O senhor Secretario da Junta Sidónio Micael Pereira Seixas relativo ao processo
administrativo informa que devido a problemas de saúde do advogado e férias judiciais
atrasou a entrada do processo em tribunal, mas que neste momento já se deu entrada
do processo e que já teria sido distribuído a um Juiz.
O Senhor José Artur da Costa Gomes Leite da coligação PSD-CDSPP lê uma menção
que fica anexa à ata relacionada com as obras efetuadas na Rua da Eira, em que
afirma que devido a uma entrada para terrenos particulares, efetuaram alargamento da
estrada para terreno privado
Em relação a esta situação exposta o Senhor Presidente da Junta afirma qua não foi
visto nada de anormal na inspeção das obras e o empreiteiro não teve qualquer
autorização para alargar a estrada.
O Senhor Manuel Fernando Seixas Machado do PS, chama a atenção da necessidade de
intervenção na Rua Central para impedir a entrada de água da chuva dentro de uma
habitação paralela à estrada e também questiona sobre a mudança de local
indevidamente dos caixotes do lixo por parte de alguns moradores da Portela da
Armada, foi promovida uma reunião pela Junta de Freguesia com os moradores onde
se chegou a um entendimento sobre o local da colocação dos mesmos que não está a
ser respeitada.
Em relação ao problema das águas da chuva na Rua Central, o senhor Presidente da
Junta refere que a situação já foi reportada à Camara Municipal obtendo uma resposta
que tudo estaria dentro da normalidade, como a Camara Municipal não irá solucionar o
problema, a Junta de Freguesia vai encontrar uma solução por meios próprios. Em
relação aos caixotes do lixo, o Presidente da Junta refere que houve uma reunião e que
o resultado foi comunicado à Camara Municipal, e que tem conhecimento que há
pessoas que estão a depositar lixo no local errado.
Por último no ponto número três, o Senhor Henrique Álvaro Pereira de Seixas da
coligação PSD-CDSPP, fala que em relação ao projeto do rio, o InvestAmarante deveria
reunir com as pessoas da freguesia para recolherem ideias e ouvir os fregueses sobre o
que pensão sobre o rio Olo.
O Senhor presidente da Junta diz que nas reuniões que houveram referiu o mesmo e
foi a Junta de Freguesia que inclusive marcou todos os pontos simbólicos no mapa
como os moinhos. Em relação a esta situação, assim como o Senhor Presidente da
Assembleia incentiva que os membros desta Assembleia da coligação PSD-CDSPP
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deveriam sensibilizar a Camara Municipal sobre a cooperação necessária em relação a
este projeto.
O Senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD-CDSPP, pede que seja informado o
número do processo judicial referente à divisão administrativa, para que se possa
consultar, ainda vê com agrado a Associação Amar Olo colaborar com a Junta de
Freguesia para compor o espaço do rio, informa que junto ao cemitério existe um aro
no chão com um desnível que pode provocar uma queda das pessoas, sugere que
deveria ser composto, e por ultimo refere que as placas com os nomes das ruas têm
vindos ser vandalizadas e que falta uma placa no cruzamento das Regadas com a
indicação de Carpinteiros.
Em relação a estas situações expostas o Senhor Presidente da Junta refere que irão ser
retificadas, a situação das placas assim como a situação junto a cemitério, o número do
processo judicial também irá ser informado.
O Senhor José Albano Carvalho do PS, questiona sobre o ponto de situação do estado
da proposta do alargamento da ponte do rio Olo em Olo, as obras do largo da Rua da
Portela da Armada; limpeza das margens do rio hidroelétrica, construção de acessos
para o combate e prevenção de incêndios, e a situação do espelho que foi colocado e
retirado junto ao café Mirão.
O Senhor Presidente da junta responde que foram enviadas para a Camara Municipal
mas que ainda não há resposta da Camara Municipal em relação ao alargamento da
ponte e aos acessos para proteção e combate a incêndios, para o largo da da Portela
da Armada já há projeto e quando for para avançar tem que se fazer um pedido aos
Baldios de Olo, em relação à colocação do espelho junto ao café Mirão tem que ser
autorizada pela Camara Municipal, mas ainda não houve indicação por tarte da Camara
Municipal.
O Senhor Manuel Fernando Seixas Machado do PS, refere que falta a conclusão da obra
do Caminho da Pedra Aguda, o alargamento indevido de uma entrada privada para a
via publica na Rua da Portela da Armada e a colocação de lombas na estrada da Rua da
Bouça Longa.
O Senhor Presidente da Junta, diz que a obra do caminho vai ser concluída, a entrada
privada alargada para a via publica vai ser verificada, e a colocação das lombas tem
que ser oficializada por parte da Junta de Freguesia.
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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