
 

 

 
 

  A  

  SUA EXCELÊNCIA  

                                                                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                                        DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

     S/291/2021/XII 

                                                                              

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores  

 

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à 

Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa., 

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao 

Governo Regional dos Açores. 

 

Ponta Delgada, 26 de julho de 2021 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar  

 

Vasco Alves Cordeiro 

 

E/2401/2021 Proc.º 054.02.07/5/XII 27/07/2021  
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 REQUERIMENTO 

INAÇÃO DO GOVERNO LEVA ACUMULAÇÃO DE ALGAS NO INTERIOR 

DA RIBEIRA DA CONCEIÇÃO NO FAIAL 

 

Considerando que se tem verificado uma relevante acumulação de algas no 

interior ribeira da freguesia da Conceição, ilha do Faial; 

Considerando que para tal situação tem contribuído a acumulação de areia na 

boca da ribeira, o que tem inviabilizado uma circulação adequada da água; 

Considerando que a falta de intervenção do Governo Regional naquele local tem 

levado à intensificação e proliferação de maus cheiros por grande parte daquela 

freguesia, provocando desconforto para residentes e transeuntes; 

Considerando que, até à data, não se verificou qualquer atuação do Governo 

Regional com vista à resolução do problema; 

Considerando que cabe a este desenvolver os procedimentos necessários para 

corrigir a situação; 

Vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através dos deputados 

abaixo indicados, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, 

solicitar ao Governo Regional o seguinte esclarecimento: 
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1. Tem o Governo Regional conhecimento da existência de maus cheiros na 

freguesia da Conceição, ilha do Faial, provenientes da zona da ribeira? 

Se sim, desde quando? 

2. Que medidas vai o Governo Regional adotar para repor a normalidade e 

qual a sua calendarização? 

 

Horta, 26 de julho de 2021. 

 

Os deputados, 

 

Tiago Branco 

 

Ana Luís 

 


