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REQUERIMENTO

Poluicio da Ribeira dos Barqueiros

Considerando que a preservagio do nosso ambiente é prioridade assumida pelo Governo
Regional e 6, reconhecidamente, urn garante da sustentabilidade da nossa Regibao;

Considerando as in6meras campanhas nesse sentido, nomeadamente as relativas aos cuidados
a ter corn as nossas ribeiras e corn a sua limpeza;

Considerando que a Ilha das Flores goza agora do estatuto de Reserva da Biosfera, galardeo
atribuido pela UNESCO;

Considerando que esse estatuto deve servir de incentivo e reforgo de opyOes ambientais
sustentiveis e adequadas;

Considerando que a Ribeira dos Barqueiros em Santa Cruz das Flores est& de aigum tempo a
esta parte, a servir de veiculo de escoamento de residuos industrials, concretamente os
provenientes da unidade da Cooperativa de Lacticinios e do Matadouro Industrial da ilha mais
Ocidental da nossa Regiio;

Considerando que esse facto repercute a nivel visual, conferindo uma desoladora coloragio
esbranquicada a agua e a espuma que sobre ela flutua;

Considerando que as repercuss5es a nivel olfactivo säo tamb6m evidentes e objecto de
in6meras queixas, nomeadamente dos que residem ao longo do curso desta ribeira;
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Considerando que tambern a fauna outrora existente nesta ribeira e sues margens,
nomeadamente trutas, us e patos, é agora apenas uma recorded° do passado;

Considerando que os focos poluidores estao identificados e que este cenario não se compagina
corn a opdo estratagica de preserved° ambiental advogada por todos os agentes politicos e,
em concreto, peb Governo Regional;

Ao abrigo das disposides estatutarias e regimentais aplicaveis requeiro, corn carecter de
urgancia, que o Governo Regional dos Acores me envie os seguintes esclarecimentos:

1- Tern o Governo Regional conhecimento da gravidade da situado em que se encontra a
Ribeira dos Barqueiros?

2- Tern o Governo Regional algum piano de intervendo pan esta ribeira, visando
recuperi-la pan padrOes ambientais condignos?

3- Tenciona o Governo Regional efectuar urn levantamento no terreno de forma a definir a
estratógia mais adequada pan atingir o objectivo referido na questa'', anterior?

4- A intervendo recentemente anunciada para o Matadouro Industrial da Ilha das Flores,
nomeadamente no tocante a sale de desmancha e valincias complementares, obstara a
que esta unidade efectue descargas na ribeira?

5- Relativamente a Cooperative de Lacticinios, quais os procedimentos tecnicos que o
Governo Regional considera adequados pan que as referidas descargas deixem de
ocorrer?

6- Quando tenciona o Governo Regional agir no sentido de inverter o rumo de degraded°
ambiental ern que se encontra a Ribeira dos Barqueiros, corn prejuIzo para os residentes
nas areas contiguas e pa ra a ilha das Flores?
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