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Ata da Reunião Referente Apedrejamento II de Ônibus no Município de Taquara/RS 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 08h35min no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião referente ao 
apedrejamento de ônibus no Município de Taquara. Esta reunião tem como propositor o 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch agendada pelo referido Vereador em reunião realizada 
no dia 21 de agosto de 2014 do dia vinte e nove de setembro de dois mil e quatorze. Esteve 
presente o Vereador Anildo Ribeiro Araújo (PP). Também se fizeram presentes as seguintes 
pessoas: Capitão Aparício Renner da Silva (Brigada Militar), Hercules F. O. Costa (Brigada 
Militar Taquara), Luíz Carlos A. de Abreu (Delegado Polícia Civil), Valtenir Sarmento (Kativa 
Bus), Ivanilda da Silva oliveira ( Natan), Milton Oscar Bauer (Aja Transporte Ltda), Eliandro 
Oliveira (Citral). As pessoas que se pronunciaram foram o Vereador citado anteriormente e 
demais presentes. O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no 
arquivo digital de áudio no CD-ROM em anexo. A reunião foi inicializada pela fala do 
Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, onde colocou que tivemos uma reunião anteriormente 
no mês de agosto, onde ficou acordado que faríamos outra para verificar se pararam os 
apedrejamentos nos ônibus. Naquela reunião foi bastante colocado a necessidade de as 
pessoas fazerem o registro destas ocorrências para que  com isso a polícia possa agir. O que 
nos estranha, é que fui procurado por empresa para que tomasse conhecimento do fato e 
pudesse ter uma solução, mas num universo de trinta empresas, temos três aqui hoje 
presentes. Para que a polícia possa realmente averiguar os fatos, é de estrema importância o 
registro de ocorrência e, que também as pessoas, empresas,, participem das reuniões aqui 
agendadas para deliberar sobre este assunto, pois com a ausência da maioria, fica inviável 
marcarmos uma próxima. Conforme relato do Dr. Luíz Carlos, até o momento não houve 
registros de novas ocorrências relacionadas a estes fatos.  Conforme o Delegado seria 
importante que as reuniões fossem feitas através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
- GGIM, pois sendo por esta via, á mais fácil até mesmo de conseguir mais efetivo. Este é o 
órgão máximo de segurança dentro do Município. Quando sai um documento do GGIM, 
solicitando efetivo, é bastante importante. Capitão Renner reforçou a importância do registro 
de ocorrências. Durante o ano de 2014 houve apenas um registro relacionado a este fato do 
apedrejamento. A Brigada sendo chamada no local, onde o condutor do ônibus se encontrar, 
esta mesmo faz o registro, não sendo necessário o motorista deslocar-se até a Delegacia. Se o 
infrator for preso este será conduzido até a Delegacia, pois é preso em flagrante. Mas reforço 
a necessidade de termos dados. A Segurança não trabalha sem dados estatísticos, portanto 
registrem ocorrências. Com estes dados estatísticos, se pode trabalhar monitorando o local, 
acompanhar uma barreira de rota no local para pegar quem comete os delitos. Tanto Brigada 
Militar quanto Polícia Civil, se trabalha com dados, não os tendo, presume-se que a cidade 
está tranquila.  O GGIM é um órgão que e de determinação nacional, para que o Município 
possa pegar dinheiro de Brasília, sabemos que dinheiro tem, basta fazerem projeto bom 
demonstrando a necessidade que com certeza virá. É um local onde a Brigada Militar e Polícia 
Civil possam se reunir para discutir os problemas. A comunidade também pode participar, 
mas para isto o GGIM tem que estar funcionando e convidar estes órgãos para participarem 
destas reuniões. Os recursos para que venham ao Município, deve ser solicitado através do 
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GGIM.  Representantes das empresas presentes relataram que a noite tem sido mais 
complicada, pois transportam adultos. Solicitaram que a Secretaria de Educação conferissem, 
pois estão transportando diversas pessoas que não são estudantes. Com isto, existe bastante 
tumulto dentro destes coletivos. Sugeriu que a Brigada Militar fizesse mais incursões dentro 
dos ônibus, para que maus elementos possam ser banidos de dentro dos veículos. Quebram 
os bancos, cortam os cintos e se conversarmos com eles, já estão alterados dificultando 
bastante que se tome uma atitude. Pelo Sr. Milton foi relatado que o objetivo da reunião 
anterior seria a quebra de para-brisas. O motorista não consegue ver quem comete estes 
atos, pois está na direção e estas pedras ou bulitas poderão até mesmo provocar um acidente 
na rodovia. Se mais fatos ocorrerem farei novamente o registro. São fatos graves, pois 
transporto em torno de mil alunos por dia em minha empresa. Reiteraram que o problema 
maior quanto ao transporte de alunos está sendo o noturno. Citaram que os alunos entram 
sem controle, pois não tem nenhuma passagem escolar e nem mesmo uma carteira de 
estudante. Vereador Eduardo ficou de verificar junto à Secretaria de Educação esta situação. 
Verificar uma maneira de como fazer este controle. Agradeço a presença de todos que aqui 
estão e que com estas reuniões possamos ter feito com que sessem estes ocorridos. Nada 
mais havendo a tratar, às 10h45min o Vereador Telmo Vieira declarou encerrada a reunião 
agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu Maria Lucia de Oliveira Souza, Auxiliar 
Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, lavrei a presente ata, que segue 
assinada por mim e pelos Vereadores presentes na reunião, acompanhada da lista de 
presença. 
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