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O MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS, através da Secretaria Municipal de Administração, torna de conheci-
mento público, conforme demonstrativo deste extrato, que expediu os Atos abaixo relacionados, para que produzam
os efeitos legais de publicação:

Os Atos, acima mencionados, estão disponibilizados, na sua íntegra, no site www.uruguaiana.rs.gov.br
Uruguaiana, 12 de novembro de 2014.

Roberto dos Santos Pinheiro,
Secretário Municipal de Administração.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

EXTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Luis Alberto Goulart

As constantes queixas de
pais de alunos das escolas do
interior do município sobre a
falta de transporte escolar nas
localidades da Charqueada e
Plano Alto, fizeram com que a
Promotoria da Infância e Ju-
ventude apure as causas e res-
ponsabilidades de quem está
deixando dezenas de estudan-
tes sem estudar, principalmen-
te na Escola Estadual de Ensi-
no Médio Antonio Londero na
sede do 3º Distrito de Uruguai-
ana. O promotor público Eduar-
do Lorenzi revelou que instau-
rou um procedimento que inclui

Promotoria da Infância e Juventude
apura responsabilidades da paralisação

do transporte escolar no interior
uma vistoria das estradas do
interior que estão impedindo
alunos de freqüentarem as sa-
las de aulas devido à falta de
transporte escolar, embora
existam duas empresas contra-
tadas pelo município para fazer
este tipo de serviço. Lorenzi
disse que a princípio ouviu de-
núncias de pais de alunos, co-
munidade escolar e produtores
rurais e depois realizou uma vis-
toria na estrada da Charquea-
da e que o próximo passo será
vistoriar as estradas intermedi-
árias que ligam a localidade do
Plano Alto onde está localiza-
da a escola Antônio Londero.
“Estamos investigando se há

descumprimento de contrato
por parte das empresas que
exploram o transporte escolar
no interior de Uruguaiana”, fri-
sou. Ele também vai ouvir os
diretores das empresas e depois
disso o caso passa para a Pro-
motoria Cívil tendo em vista que
a responsabilidade do transpor-
te escolar é do município, ar-
gumenta.

Desespero
Mara Barbosa dos Santos,

que reside numa granja nas
imediações do Plano Alto, diz
que se sente triste de ver o fi-
lho de oito anos ficar impedido
de estudar há mais de uma se-
mana e ao mesmo tempo em
conviver com as péssimas con-
dições da estrada que passa
pela Sanga Grande, Três Bo-
cas até o Plano Alto. “É muito

buraco”, lamenta. Iara Gonçal-
ves Pereira, também mãe de
aluno, disse que o filho freqüen-
ta o primeiro ano do Ensino
Médio, é mais um entre os 25
alunos, que são obrigados a fi-
car em casa enquanto esperam
pela manutenção das estradas
que ligam o Touro Passo, Pin-
daí, Três Bocas e Carumbé. Ela
conta que o filho está em casa
desde quinta-feira porque o
ônibus escolar não consegue
circular devido à precariedade
da estrada.

Empresa
O empresário João Antônio

Nogueira, diretor da empresa
Nogueira, que também explora
o serviço do transporte escolar
no interior de Uruguaiana, in-
formou que suspendeu a circu-
lação dos ônibus por questão de

segurança das crianças e ado-
lescentes. Nogueira também
confirma que a situação das
estradas é precária e que des-
de janeiro vem pedindo a pre-
feitura a manutenção das es-
tradas rurais. Ele garante que
todos os pedidos foram proto-
colados e foi informado de que
a secretaria de obras iniciaria
um trabalho de patrolamento e
encascalhamento nesta sema-
na, o que acabou não se con-
cretizando. Nogueira disse ain-
da que o contrato com a prefei-
tura encerra no próximo mês, e
que se a situação continuar
como está ele não tem mais in-
teresse em participar de concor-
rência pública para o transporte
escolar em Uruguaiana, devido
ao excesso de prejuízos finan-
ceiros que a empresa dele vem
enfrentando devido as péssimas
condições das estradas rurais.

Eduardo Lorenzi quer saber quem é o responsável em deixar crianças sem aulas
nas escolas rurais

FOTOS DIVULGAÇÃO/DF

quinta.pmd 13/11/2014, 11:275


