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Sessão 

 

A 13ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (16), 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. 

 

Rondônia Rural Show 

 

Na Sessão, o secretário de estado da Agricultura, Evandro Padovani 

comentou sobre a programação e importância da Rondônia Rural Show, que 

acontecerá entre os próximos dias 24 a 27, em local próprio, sediado na 

Rodovia BR 364, Km 333, Zona Rural, Ji-Paraná. Os vereadores receberam 

o convite da RRS, que é a maior feira de tecnologia e oportunidade de 

negócios voltados ao setor agropecuário. Evandro Padovani parabenizou o 

trabalho do presidente da Affonso Cândido (DEM) e agradeceu o apoio de 

todos.  

 

Rondônia Rural Show I 

 

O vereador Edivaldo Gomes (PSB) destacou a importância da Rondônia 

Rural Show para Ji-Paraná. Disse que o evento, que acontecerá de 24 a 27 

deste mês, movimenta milhões e que, apesar da reivindicação de outros 

prefeitos, o governador Confúcio Moura (PMDB) manteve a feira em Ji-

Paraná. 

 

Governo, RRS e Feirão 

 

O vereador Joaquim Teixeira (PMDB) falou sobre o trabalho do governador 

Confúcio Moura (PMDB), que tem feito muito por Ji-Paraná. Comentou sobre 

a inauguração da Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) no 

município, ressaltou a realização da Rondônia Rural e disse que visitou o 

Feirão do Produtor e conversou com os muitos feirantes, que estão 

satisfeito com o local. 

 

Patrolamento e Semáforo 

 

Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo 

patrolamento e cascalhamento nas ruas Gonçalves Dias, no Bairro Jardim 

dos Migrantes; Tucuruí, entre as ruas Itapevi e Cruzeiro do Sul, no Bairro 

Jorge Teixeira; e Vainer de Falco (antiga Rua Guarulhos), trecho entre ruas 

Maracatiara (T-20) e Castanheira (T-22), no Bairro JK; e semáforo na Rua 

Cedro com a Avenida Brasil, no bairro Nova Brasília. 



 

Semosp 

 

O vereador Lorenil Gomes (PTB) agradeceu o secretário municipal de Obras, 

Milton Félix por atender aos pedidos dos vereadores, que são realizados a 

partir das reivindicações da população, e pelo excelente trabalho que vem 

realizando. 

 

São Cristóvão 

 

O vereador Marcelo Lemos (PSD) informou que tem acompanhado, junto 

com a vereadora Silvia Cristina (PDT), os trabalhos da Secretaria Municipal 

de Obras (Semosp) no bairro São Cristóvão, que estão sendo realizados a 

partir da realização de uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores, de 

autoria deles. “Já foi feita a limpeza do igarapé, tapa-buraco e a equipe está 

realizando a limpeza no bairro”, disse. 

 

Campanha e Cedel 

 

Marcelo Lemos (PSD) destacou a importância da campanha Faça Bonito e 

disse que a seu pedido o deputado federal, Expedito Netto liberou R$ 500 

mil para a construção de um campo sintético para o Cedel. “O projeto já foi 

liberado e brevemente a obra do campo será executada”, informou. 

 

Moção de Aplauso 

 

Os vereadores aprovaram a Moção de Aplauso prestando reconhecimento 

ao trabalho da equipe do Conselho Tutelar do município de Ji-Paraná. A 

propositura é da vereadora Claudia de Jesus (PT). 

 

Tribuna 

 

Claudia de Jesus (PT) comentou sobre a importância da Rondônia Rural 

Show, que leva a tecnologia ao produtor rural, e da campanha Faça Bonito. 

“A finalidade da campanha Faça Bonito é mobilizar a população para o 

combate à violência e os casos podem ser denunciados por meio do 

Ministério Público, Conselho tutelar, Delegacia de Polícia e principalmente 

pelo Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita sem a identificação de 

quem está denunciando”, informou. 

 

Requerimentos 

 

Na Sessão foram aprovados os requerimentos da vereadora Claudia de 

Jesus (PT) pedindo a doação a título definitivo da sede e do terreno onde 

está instalada a Agência da Idaron, que fica na Rua Brilhante n.º 290, 

Bairro Urupá, sendo esta doação a própria Agência da Idaron; e apoio de 

transporte para transportar 131.000,00 (centro e trinta e uma mil) mudas 

de café Clonal, que será disponibilizado através do Programa Café Clonal, 



do Governo do Estado junto a Seagri, prevista para ser entregue em 

outubro, contemplando 69 (sessenta e nove) produtores. 

 

Rede de Água 

 

O vereador Clodoaldo Cardoso (PR) comentou na tribuna sobre o seu 

requerimento solicitando providências para a extensão da rede de água 

encanada até o Setor Capelasso, conjuntos e residenciais adjacentes. 

 

Obras e Rondônia Rural 

 

Edilson Vieira (PMDB) falou sobre a reunião que teve com o secretário 

municipal de Obras, Milton Félix, juntamente com os vereadores Joziel 

Carlos de Brito (PMDB), Ademilson Procópio (PTB) e Obadias Ferreira (DEM) 

para tratar sobre a limpeza, patrolamento e cascalhamento de algumas ruas 

do município de Ji-Paraná. O vereador convidou toda população para a 

Rondônia Rural Show e agradeceu o governador Confúcio Moura pela 

realização do evento no município. 

 

Faça Bonito 

 

A vereadora Ida Fernandes (PV) falou sobre o pit stop realizado na manhã 

desta terça-feira (16), na frente do supermercado Irmãos Gonçalves, ação 

da campanha Faça Bonito no combate ao abuso e à Exploração sexual de 

Crianças e Adolescentes, que está sendo realizada pela Prefeitura de Ji-

Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos 

(PAEFI). 

 

Passe Livre 

 

Ida Fernandes (PV) disse que esteve em Brasília denunciando que diversas 

empresas não atendem o passe livre dos idosos, em seguida foi falar com 

os responsáveis em Porto Velho, que informaram que foi criada uma 

agência que vai regulamentar todo o transporte e fiscalizar se os idosos 

estão tendo o seu direito garantido. “A Lei é clara todo idoso tem direito ao 

passe livre”, disse.  

 

Recursos 

 

O vereador Obadias Ferreira (DEM) falou na tribuna que ele e os vereadores 

Joziel Carlos de Brito (PMDB), Ademilson Procópio (PTB) e Edilson Vieira 

(PMDB) estiveram em Brasília buscando recursos para o município de Ji-

Paraná. “Agradeço o deputado federal Marcos Rogério que liberou R$ 6 

milhões para Ji-Paraná, sendo R$ 2 milhões para atender a Saúde e R$ 4 

milhões para infraestrutura e educação”, afirmou. 

 



Riachuelo e São Pedro 

 

Obadias Ferreira (DEM) teve aprovado os requerimentos pedindo 

recuperação das ruas Nereu Ramos, Carlos Luiz, Tarauacá, Ranieri Mazilli, 

no Bairro Riachuelo; patrolamento e cascalhamento das ruas Vinícius de 

Moraes; Washington Luiz e Venceslau Brás, no Bairro São Pedro 

 

Recuperações 

 

Affonso Cândido (DEM) teve aprovado os requerimentos solicitando 

recuperação das ruas José Bezerra (T-09), esquina com a Rua Campo 

Grande (k-02), no Bairro São Francisco; Curitiba, com a Rua Aurélio 

Bernardi (T-13), no Bairro Nova Brasília; e Cacoal com a Rua Menezes Filho, 

que dá acesso ao Colina Park; e reposição de lâmpadas, em caráter de 

urgência, na Rua das Mangueiras, com a Castelo Branco, no Bairro Jardim 

Presidencial. 

 

Benefícios 

 

Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos pedindo patrolamento 

e cascalhamento nas ruas Jamil Pontes, entre as ruas das Mangueiras e 

Santa Isabel; Bauru, entre as ruas Adolf Furhmann T-27) e Argemiro Luís 

Fontoura (T-28); construção de redutores de velocidade na Avenida das 

Seringueiras, entre as ruas Tarauacá e Xapuri; colocação de braço de 

luminária para lâmpada no poste localizado na Rua Belém, entre as ruas 

Barão do Rio Branco e Ipê; construção de redutores de velocidade na 

Avenida das Seringueiras, entre as ruas Santa Clara e Colorado do 

Oeste;colocação de tampas e limpeza dos bueiros localizados na Rua Porto 

Velho, entre as ruas Dos Acadêmicos e Rio Xingu; entre outros. 

 

Limpeza e Reparos 

 

Silvia Cristina (PDT) teve aprovado os requerimentos solicitando limpeza do 

terreno na Rua Idelfonso Raimundo da Silva (T-03) perto da AABB, Bairro 

Nova Brasília; reparos das ruas Júlio Prestes (T-07), entre a Rua Sena 

Madureira até a Avenida Edson Lima do Nascimento no Bairro São Pedro; e 

Santa Clara, entre a Rua Júlio Prestes (T-07) e Avenida Triângulo Mineiro 

(T-08), no Bairro Cafezinho 

 

PROJETOS APROVADOS EM VOTAÇÃO ÚNICA 

 

- Projeto de Lei 3619/2017 (2706 de origem), que “Introduz modificações 

na Lei Municipal nº 1403, de 20 de julho de 2005, e dá outras 

providências”. 

 

-Projeto de Lei 3623/2017 (2707 de origem), que “Introduz modificações na 

Lei Municipal nº 1202, de 16 de janeiro de 2003, e dá providências”. 

 



- Projeto de Lei n°3626/2017 (2711 de origem), que “Estabelece atribuições 

ao cargo de Fiscal Fazendário do Município de Ji-Paraná, e dá outras 

providências”. 

 

PROJETOS APROVADOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

-Projeto de Lei 3618/2017 (2705 de origem), que “Introduz modificações na 

Lei Municipal nº 2150, de 04 de maio de 2011, e dá outras providências”. 

 

-Projeto de Lei 3620/2017 (2707 de origem), que “Dispõe sobre o 

parcelamento da dívida existente entre a Autarquia Municipal de Trânsito de 

Ji-Paraná – AMT e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, e dá 

outras providências”. 


