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A Administração Municipal de Três Passos assinou, no último dia 3, a autorização da

licitação do projeto para reforma e ampliação do Polo Federal Universitário da

Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A área do projeto totaliza 597,30m², sendo 81,10m² de ampliação do pavimento térreo,

que será composto por passarela com laje até a divisa com o terreno da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), um banheiro para Portadores de

Necessidades Especiais (PNE) e estrutura para futura plataforma elevatória. Já, no

pavimento superior, a ampliação será de 269,18m², ficando constituído por três salas de

aula, dois banheiros, um banheiro PNE e área de circulação.

No projeto elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e

Viação, ainda consta: a revitalização do pátio com floreiras e bancos, construção de

passeio, pintura externa e interna com correção das paredes de todo o prédio existente e

a construção de pórtico de entrada pela Rua Cipriano Barata e Rua Diogo Antônio Feijó.

O valor do orçamento ficou em R$ 1.122.462,86 milhão. Deste, R$ 223 mil foi indicado

pela Câmara de Vereadores em 2020 ao Orçamento Impositivo de 2021 para esta

finalidade. Já a diferença deste montante, que perfaz o valor de R$ 899.462,86 mil, será

executada com recursos economizados pela atual gestão.

De acordo com o prefeito em exercício, Rodrigo Ipê, será construído, praticamente, um

novo prédio, com o objetivo de incentivar a educação superior no município. "Investir em

educação é o mesmo que investir no futuro da nossa cidade", completa.

Participaram do momento da assinatura, o secretário de Obras, Lauro Mohr, de Educação

e Cultura, Luis Gustavo Graffitti, e a engenheira responsável, Janete Bourscheid.
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