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Sessão 

 

A 10ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (25), foi presidida 

pelo presidente da Câmara, Affonso Cândido (DEM) e os trabalhos 

secretariados pela vereadora Silvia Cristina (PDT). Na Sessão foram 

aprovados requerimentos e projetos, que visam beneficiar a comunidade 

em diversas áreas. 

 

Interação Total 

 

O reitor da Ulbra, Valmir Miguel de Souza parabenizou os vereadores pelo 

trabalho que estão realizando, falou sobre a instituição e convidou todos 

para participar do 12° Ulbra Interação Total, que acontecerá nos dias 4 e 5 

de maio, a partir das 14 horas, no campus do Centro Universitário Luterano 

de Ji-Paraná (Ceulji). 

 

Melhorias 

 

O presidente da Câmara, Affonso Cândido (DEM) teve aprovado os 

requerimentos solicitando a construção de meio fio na Rua Rio Branco, 

entre as ruas Rio Amazonas e Santa Isabel, no Bairro Jardim dos Migrantes; 

patrolamento e cascalhamento da Rua Porto Alegre (K-04), entre ruas 

Francisco Pereira dos Santos (T-25) e Manoel Pinheiro Machado (T-26); 

limpeza geral com desentupimento de bueiro localizado na Rua 31 de 

Março, com a Rua Rio Branco em frente ao Tony Barbershop, no Bairro 

Jardim dos Migrantes; recuperação, por meio de tapa buraco, da Rua Rio 

Branco com a Rua Das Pedras, no Bairro Jardim dos Migrantes; Reparo na 

iluminação pública na Rua Rio Branco em toda sua extensão; pavimentação 

asfáltica ou bloqueteamento com drenagem da Rua Triângulo Mineiro, entre 

à Rua Campo Grande (K-02) e Avenida Guanabara (K-03), no Bairro São 

Francisco; entre outros. 

 

Hemodiálise 

 

Silvia Cristina (PDT) comentou sobre os problemas com a paralisação do 

serviço de hemodiálise em Ji-Paraná e disse que enviou ofícios para a 

curadora de Saúde da Promotoria, promotora Josiane Rossi, para o defensor 

público João Verde, e secretário estadual de Saúde, Willians Pimentel 

pedindo uma solução imediata. 

 

BR 364 

 

A vereadora convidou todos para participar de uma Audiência Pública para 

tratar sobre a Duplicação da BR-364, propositura do senador Acir Gurgacz, 



na próxima sexta-feira (28), na Câmara de Vereadores de Porto Velho. 

 

Requerimentos 

 

Silvia Cristina (PDT) teve aprovado os requerimentos solicitando drenagem 

da Rua dos Colegiais no Bairro Parque São Pedro; vagas para tratamento de 

hemodiálise para novos pacientes com transferência para Ji-Paraná; ônibus 

gratuitamente para transporte dos pacientes com câncer e seu 

acompanhante, residentes em Ji-Paraná, que fazem tratamento em Porto 

Velho, no Hospital de Câncer de Barretos, filial de Porto Velho; e retorno do 

atendimento aos pacientes que realizam tratamento de Hemodiálise em Ji-

Paraná. 

 

Hemodiálise I 

 

Du Galdino (PSDB) disse na tribuna que entrou em contato com o deputado 

estadual Laerte Gomes pedindo que, como líder do governo, converse com 

o secretário estadual de Saúde, Willians Pimentel para que o serviço de 

hemodiálise retorne imediatamente no município de Ji-Paraná. 

 

Recursos e Leitos 

 

O vereador informou que o deputado Laerte Gomes, atendendo um pedido 

dele, liberou aproximadamente R$ 130 mil para a compra de insumos para 

asfalto. Du Galdino (PSDB) disse que esteve com o secretário Willians 

Pimentel solicitando quatro leitos de incubadora para o Hospital Municipal 

de Ji-Paraná. 

 

Laerte Gomes 

 

Lorenil Gomes (PTB) agradeceu mais uma vez o deputado estadual Laerte 

Gomes que vem desempenhando um ótimo trabalho na região de Ji-Paraná. 

 

Nova Londrina 

 

O vereador informou que na próxima quinta-feira, às 14 horas, o deputado 

Laerte Gomes entregará uma ambulância e academia de ginástica, no 

Distrito de Nova Londrina. O vereador agradeceu o deputado por atender 

seus pedidos. 

 

AMT 

 

Lorenil Gomes (PTB) cobrou o presidente da AMT, Paulo Moura para que 

agilize a transferência das placas de táxi e mototáxi no município de Ji-

Paraná. 

 

Transporte Público e Ponto de Apoio 

 



O vereador comentou na tribuna que está organizando uma Audiência 

Pública para tratar sobre o transporte público em Ji-Paraná. Lorenil Gomes 

(PTB) fez um requerimento solicitando ponto de apoio dos ônibus que vem 

da Gleba G, sugerindo que seja feito no Feirão do Produtor. 

 

Bloqueteamento e Tribuna Livre 

 

Lorenil Gomes (PTB) teve aprovado os requerimentos pedindo 

bloqueteamento ou pavimentação asfáltica nas ruas Mogno, entre as ruas 

Antônio Serpa do Amaral (Projetada) e São Luiz; Padre Silvio Micheluzzi (T-

02), entre as ruas São Luiz e Manoel Franco, no Bairro Nova Brasília; e 

Implantação do Programa Tribuna Livre na Câmara Municipal de Ji-Paraná. 

 

Hemodiálise II 

 

Edivaldo Gomes (PSB) falou na tribuna da gravidade da paralisação do 

atendimento de pacientes da hemodiálise em Ji-Paraná. “A clínica que 

atende é particular conveniada com o Governo do Estado. A clínica alega ter 

R$ 500 mil a receber do Estado, mas que não há previsão do recebimento”, 

informou o vereador, que encaminhou o assunto para o deputado Laerte 

Gomes e pediu apoio dos vereadores.  

 

Quadra 

 

O vereador informou que na última semana esteve na Secretaria de Estado 

da Educação e com o deputado Laerte Gomes solicitando uma quadra 

poliesportiva na escola Oswaldo Piana, uma luta dele desde 2013. 

 

Rita Rios 

 

Edivaldo Gomes (PSB) disse que esteve na rua Rita Rios acompanhando a 

crítica situação do local e que falou com o secretário municipal de Obras, 

Milton Félix para apresentar o problema. “Atendendo ao meu pedido, a 

equipe da Semosp iniciou a retirada do barro e está reforçando o 

manilhamento na região”, disse. 

 

Apoio e Saúde 

 

O vereador Joaquim Teixeira (PMDB) falou sobre o seu apoio as classes dos 

táxis e mototáxi. O vereador destacou a preocupação do governador 

Confúcio Moura com a Saúde e que o atendimento de hemodiálise não vai 

parar no município.  

 

Nova Londrina I, Roçadeira e Patrolamento 

 

Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo 

construção de posto de coleta de exames laboratoriais no Distrito de Nova 

Londrina; reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Nova 



Londrina; aquisição de roçadeira para o Nova Londrina; pavimentação da 

Rua José Odilon Rios, entre os Residenciais Milão e Copas Verdes (200 

metros que não recebeu pavimentação); patrolamento e cascalhamento do 

Travessão da 21ª Linha Gazoli, Gleba G; e aquisição de um esterilizador de 

material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde, do Distrito de Nova 

Londrina. 

 

Libras 

 

Jhony Paixão (PRB) lembrou na tribuna que ontem (24) fez 15 anos da Lei 

10.436, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como a língua 

oficial da comunidade surda brasileira e disse que no próximo sábado (29) 

acontecerão palestras na Coordenadoria Regional de Educação de Ji-Paraná 

e no domingo (30) as atividades serão na Associação Municipal. 

 

Cartilhas 

 

O vereador informou que o Ministério Público pediu para retirar de 

circulação a cartilha do 8° ano de uma determinada escola que tem pontos 

que são incompatíveis com a faixa etária. 

 

Hemodíalise III e Recursos 

 

Jhony Paixão (PRB) também falou sobre o problema de atendimento de 

pacientes da hemodiálise no município. O vereador informou que atendendo 

ao seu pedido o deputado estadual Anderson Pereira da Singeperon 

disponibilizou R$ 150 mil para a construção de uma fábrica de bloquetes no 

Presídio Agenor Martins de Carvalho e R$50 mil para a implantação de uma 

praça no Novo Ji-Paraná. 

 

Requerimentos I 

 

Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos pedindo a recuperação 

da malha asfáltica da Rua Padre Adolfo Rhol, entre as ruas 06 de Maio e 

Presidente Vargas; patrolamento e cascalhamento do final da Rua Carlos 

Drummond de Andrade, no Bairro Parque São Pedro; construção de 

lombada e colocação de uma faixa de pedestre e placas de sinalização de 

área escolar em frente ao C.M.E.I.E.F. Parque dos Pioneiros, localizado na 

Rua Jerusalém, Bairro Parque dos Pioneiros; recuperação da malha asfáltica 

da Rua Manoel Franco, entre a ruas Castelo Branco e Francisco Pereira dos 

Santos, entre outros. 

 

Trânsito e Saúde 

 

Edilson Vieira (PMDB) lamentou o falecimento do mototáxi Henrique, vítima 

de acidente de trânsito, e comentou sobre a importância de uma boa 

sinalização na cidade. O vereador também falou sobre a preocupação do 

governador, Confúcio Moura com a melhoria da saúde no município. 



 

Valdir Raupp 

 

O vereador informou que o senador Valdir Raupp encaminhou ofícios para 

os vereadores informando que destinou, através do Ministério da Saúde, 

recursos orçamentários, no valor de R$1.159.769,00 (hum milhão e cento e 

cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove mil reais), para 

aquisições de equipamentos para 10 UTIs no Hospital Municipal. 

 

Casa Preta e São Bernardo 

 

Edilson Vieira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo a 

recuperação da malha asfáltica da Rua Pedro Teixeira, entre a Rua Padre 

Adolfo Rohl e Avenida Transcontinental, no Bairro Casa Preta; Patrolamento 

e cascalhamento das ruas Jaqueira, Laranjeira e Figueira, no Bairro São 

Bernardo. 

 

Zona Rural 

 

Claudia de Jesus (PT) convidou todos para participar da Audiência Pública 

sobre Planejamento para manutenção do Setor Rural, infraestrutura das 

estradas vicinais, pontes e bueiros dos setores Riachuelo, Gleba G, 

Itapirema e Setor das 200, que será realizada nesta quarta-feira (26), às 9 

horas, no plenário da Casa de Leis. A audiência é de autoria dos 17 

vereadores. 

 

Hospital Regional 

 

A vereadora comentou sobre os problemas na Saúde e da importância de 

implantar um Hospital Regional no município de Ji-Paraná. 

 

Disque 180 

 

Claudia de Jesus (PT) falou sobre o Anteprojeto de Lei n°003, de sua 

autoria, que “Dispõe sobre a divulgação do Serviço de Disque Denúncia 

Nacional de Violência Contra a Mulher, Disque 180, no âmbito do município 

de Ji-Paraná”. “A finalidade é garantir a publicidade do disque denúncia a 

fim de ampliar e incentivar a utilização deste recurso em razão de 

agressões contra a mulher”, disse. 

 

Ponte, Estudo e Recuperações 

 

Claudia de Jesus (PT) teve aprovado os requerimentos pedindo recuperação 

da ponte sobre o Rio Dom João, no Travessão que liga Nova Londrina a 6ª 

Linha e que seja colocado também proteção nas laterais da ponte (guarda 

mão); um estudo técnico junto a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), 

para averiguar a possibilidade de tornar mão única a Rua Padre Adolfo Rohl, 

entre as ruas 22 de Novembro e 06 de Maio, no Bairro Casa Preta; 



recuperação da Rua Antônio Ferreira de Freitas, com início na BR 364 até 

Avenida 31 de Março, em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 

Vilela; recuperação asfáltica da Rua João Batista Rios, com início na BR 364 

até a Avenida 31 de Março, sentido APAE, no Bairro Jardim Presidencial. 

 

Fitha 

 

Ademilson Procópio (PTB) disse na tribuna que conversou com o diretor do 

DER, Ezequiel Neiva sobre o convênio Fitha, que atende as estradas da zona 

rural, e ele garantiu que vai fazer o possível para liberar os recursos. 

 

Bueiros 

 

O vereador informou que o deputado Laerte Gomes, atendendo ao seu 

pedido, disponibilizou R$ 80 mil para substituir pontes pequenas por bueiros 

armco e que esteve com o secretário de estado de Esporte, Rudnei Paes 

que vai apoiar o Campeonato Rural.  

 

Zona Rural e Benefícios 

 

Ademilson Procópio (PTB) destacou a importância de todos os vereadores 

na Audiência Pública sobre Planejamento para manutenção do Setor Rural. 

O vereador teve aprovado os requerimentos solicitando patrolamento e 

cascalhamento das ruas Rio Tapajós, entre as ruas Capitão Silvio e 

Hermínio Victorelli, no Bairro Bela Vista; Rio Xingu, entre ruas Porto Velho e 

Mato Grosso, Bairro Dom Bosco; e Colocação de tampa de bueiro na 

esquina da Rua Porto Velho com a Rua Rio Tapajós, no Bairro Dom Bosco. 

 

Valparaíso e Cafezinho 

 

Na Sessão, foram aprovados os requerimentos do vereador Clodoaldo 

Cardoso (PR) pedindo a recuperação, com patrolamento e cascalhamento, 

das Ruas Sebastião Geraldo e Campo Mourão, no Bairro Valparaíso; e 

patrolamento da Rua Colorado d’Oeste, no Bairro Cafezinho. 

 

Requerimentos II 

 

Obadias Ferreira da Silva teve aprovado os requerimentos pedindo 

patrolamento e cascalhamento das ruas Estônia, no Bairro Jardim das 

Seringueiras; Rua Passos, no Bairro Primavera; Bolívia, no Bairro Jardim 

das Seringueiras; e Rua México, entre Avenida Das Seringueiras (T-14) e 

Rua Raimundo Ferreira, no Bairro Jardim das Seringueiras; e recuperação 

da malha asfáltica da Avenida Das Seringueiras (T-14), com Avenida Edson 

Lima do Nascimento, no Bairro Mario Andreazza; recuperação da Rua 

Cruzeiro do Sul, entre Avenida Transcontinental e Rua dos Professores no 

Bairro Primavera. 

 

PROJETO APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO 



 

-Projeto de Lei nº 3609/2017 (2698 de origem), que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício 

financeiro, e dá outras providências”. 

 

PROJETO APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

- Projeto de Resolução nº 217/2017, que “Introduz modificações na 

Resolução nº 116/2000 – Regimento Interno”. 


