Porto Alegre, 05 de março de 2021.
Ofício n.º 36/2021-BAN
Objeto: Solicitação de retomada de horários da linha São Luiz Gonzaga x Santo Antônio
Sr. Diretor da Reunidas S.A.:
Este mandato parlamentar recebeu informações de que, nas cidades de Santo Antônio
das Missões e São Luiz Gonzaga, passageiros da linha Vacaria - Uruguaiana, que interliga os
dois municípios, atendida pela Empresa Reunidas, estão enfrentando dificuldades para
conseguirem transporte, uma vez que houve redução nos horários da linha. Remeto-lhe o
presente pleiteando para que, no caso em específico, Vossa Senhoria avalie possíveis
caminhos que poderiam ser adotados para resolver a demanda dos moradores da cidade.
A informação recebida é de que houve retirada de horários da linha, que
atualmente conta somente com duas opções de São Luiz Gonzaga para Santo Antônio das
Missões - 15h30 e 19h05 - e, no caminho inverso, apenas às 09h50 e 15h30. Os moradores
também informaram que, anteriormente, havia a opção São Luiz Gonzaga x Santo Antônio às
11h e às 17h30, e Santo Antônio x São Luiz Gonzaga às 07h40. Verificamos, também, que
não é a primeira redução de horários efetivada por essa linha, conforme informação do Grupo
Fronteira Missões1, o que prejudica ainda mais os usuários de transporte, pois não dispõem da
possibilidade de fazer o trajeto mais cedo ou voltar mais cedo para suas casas, principalmente
aqueles que trabalham em uma dessas cidades e residem na outra.
Assim sendo, por entendermos que os passageiros das cidades de São Luiz
Gonzaga e Santo Antônio das Missões estão sofrendo efetivo prejuízo com as reduções
realizadas, SUGERIMOS que sejam avaliados possíveis protocolos e ações a serem
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http://fronteiramissoes.com.br/noticias/view/id/7174/confira-as-alteracoes-nos-horarios-dos-onibus-de-s.html#:
~:text=Em%20contato%20com%20a%20Esta%C3%A7%C3%A3o,15h30min%20%7C%2016h25min%20e%2
0%C3%A0s%2019h05min.

tomadas, principalmente a retomada dos horários anteriormente oferecidos, reestabelecendo,
no mínimo, as seguintes opções:.
I - São Luiz Gonzaga x Santo Antônio às 17h30; e
II - Santo Antônio x São Luiz Gonzaga às 07h40.
Saudações cordiais,

Luciana Genro
Deputada Estadual

