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EXMO. SR. 
RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BARÃO DO TRIUNFO 

 

Os Vereadores que esta subscrevem depois de ouvido o Plenário requerem a Mesa Diretora 
o agendamento de uma reunião junto ao Presidente da AGERGS - Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Senhor Isidoro Zorzi, 
com sede na Capital do Estado, a qual compete, entre outros, assuntos pertinentes à 
transportes intermunicipais de passageiros. Até a semana passada o centro da cidade era 
atendido pela Empresa ACV em dois horários com destino a capital, um partindo às 05:00 
horas e outro às 11:00 horas, porém inesperadamente a empresa cessou o horário das 
05:00 horas, sendo que com isso nossa cidade ficará sem nosso principal horário de ônibus, 
restando somente o horário das 11:00 horas que chega em Porto Alegre às 14:00 horas, 
tornando quase que inviável uma viagem, seja a serviço ou lazer a capital. Além disso existe, 
segundo a empresa, a possibilidade de que seja cortado também esse último horário de 
ônibus, que é também o responsável pelo malote do correio. Junto a esses cortes a empresa 
também diminuiu as linhas no sentido Porto Alegre - Barão do Triunfo deixando somente o 
horário das 13:00 horas, sendo que com isso um passageiro não pode mais sair de Barão 
do Triunfo e voltar no mesmo dia pelas linhas de ônibus que atendem nossa cidade. 
Barão do Triunfo localiza-se mais de 100 km do centro da Capital, 60 km de trecho asfaltado 
e 40 km de estrada de chão, com população de 7.440 habitantes (IBGE) e deficiência em 
várias áreas, o que faz os moradores terem a necessidade de se deslocar a capital 
seguidamente, para consultas particulares, negócios, cursos e até mesmo para lazer visitar 
parentes e amigos. A suspensão dos referidos itinerários trará um prejuízo incalculável para 
os moradores baronenses, que ficarão praticamente ilhados no sentido de acesso à capital 
e estão clamando por uma solução.  
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