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Ata da Reunião para apresentação do Projeto de Lei Sugestão que determina a altura 

dos fios na rede de distribuição de telefonia pública  

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 15h05min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com representantes da Empresa OI, 

para apresentação e discussão do Projeto de Lei que determina a altura dos fios na rede de 

distribuição de telefonia pública. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Telmo 

Vieira, conforme Requerimento Número 44/2016 aprovado na Sessão Ordinária do dia 01º de 

março de 2016. Estiveram presentes os Senhores, Jaime Borim Diretor de Relações Institucionais 

da Empresa Oi, Laiana Elisa de Souza da Diretoria de Relações Institucionais – Regional Sul e 

Jefferson Kümpel de Oliveira Arquiteto na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo de 

Taquara. Presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido Mario Prass Filho 

(PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os 

Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 

Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Valdecir Vargas de Almeida 

(PROS). Os demais presentes constam na lista de presença em anexo na Ata, bem como o 

depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio 

no CD-ROM. O Presidente Guido Mario Prass Filho cumprimentou a todos. Disse que se vê na 

cidade e nos interiores muitos cabos rompidos. O Vereador Telmo Vieira saudou a todos. Falou 

de uma ocorrência onde uma cidadã quase teve a sua vida perdida devido a fios que estavam em 

uma altura não adequada fazendo com que pessoas corressem riscos. Também no interior de 

nosso Município acontecem problemas por estar muito baixa a cabeação. O Senhor Jaime Borim 

disse que qualquer problema que tenha com o poste da RGE não é atuado, com a rede de telefonia 

é atuado prontamente. Noventa e cinco por cento da rede estão em postes da RGE. Colocou-se a 

disposição dos Vereadores para conduzir as demandas da cidade referente á Empresa Oi. A 

Senhora Laiana de Souza cumprimentou a todos. Disse que hoje a Vivo não tem cabeamento em 

Taquara, tem um cabo de fibra que liga a cidade a rede de transmissão é o que nós temos hoje. 

Preocupamo-nos com o conteúdo deste Projeto de Lei em função de que ele foge daquilo que é 

trabalhado todos os dias. A Anatel não prevê cobertura pra área rural, não existe obrigação 

regulatória, trabalhamos muito para dar conta das áreas urbanas, mas obrigação de cobertura rural 

e de estrada de fato a telefônica Vivo não tem no Rio Grande do Sul. Não adianta colocar a torre 

e não ter rede de transmissão para chegar até a antena. O Senhor Jaime Borim disse que a 

regulamentação da companhia móvel não avançou pelo alto investimento necessário, uma torre 

com antena gira em torno de dois milhões de reais. Se tivesse sido obedecido o critério de 

distribuição que foi o FUST, fundos pra investimentos nas áreas rurais e localidades mais 

afastadas que as operadoras arrecadaram de dois mil e dois até hoje mais de noventa bilhões de 

reais suficientes para fazer toda a comunicação nos meios rurais, este dinheiro foi destinado a 

outras dotações orçamentárias, enfim se hoje for exigido que o Governo Federal utilize, preste 

contas deste dinheiro ele não iria ter este dinheiro, pode até prestar contas mais não vai ter este 

dinheiro. O Vereador Telmo Vieira disse que em cima deste investimento que o Governo Federal 

ficou que poderia ser investido, em cima destes dados vai ser feito uma Moção que será enviada 

ao Deputado Federal Jeronimo Goergen. O Projeto não vai sair de pauta vai ficar engavetado até 
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um determinado momento. Nada mais havendo a tratar, às 16h55min, o Presidente Guido Mario 

Prass Filho declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, 

servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim 

e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 06 de abril de 

2016........................................................................................................................Aline Dorscheidt.  
 


