
Informe Legislativo - 14ª Sessão Ordinária 

(23/05/2017) 
2017-05-23 16:26:50 
 

Sessão 

 

A 14ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (23), 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. 

 

Livros 

 

A Sessão contou com a participação do pastor Peixoto, que falou sobre as 

campanhas da Igreja Adventista e ressaltou a campanha doação de livro, 

que incentiva a leitura e a esperança. Os vereadores receberam kit livros. 

 

Rondônia Rural 

 

O vereador Lorenil Gomes (PTB) comentou na tribuna sobre a importância 

da Rondônia Rural Show, que transforma Ji-Paraná na capital do 

agronegócio, parabenizou os organizadores e todos que tiveram a iniciativa 

em promover este grande evento. 

 

Programa 

 

Lorenil Gomes (PTB) falou sobre Implantação do Programa Tribuna Livre na 

Câmara Municipal de Ji-Paraná, uma oportunidade de a população participar 

da Sessão. A iniciativa é dele e da vereadora Claudia de Jesus (PT). 

 

Hospital Regional 

 

As vereadoras Cláudia de Jesus (PT), Ida Fernades (PV) e Silvia Cristina 

(PDT) tiveram aprovado o requerimento solicitando da prefeitura a doação 

de um terreno para a implantação e construção do Hospital Regional no 

município de Ji-Paraná. 

 

Tribuna 

 

Claudia de Jesus (PT) também falou sobre o Tribuna Livre e a luta em 

implantar o Hospital Regional em Ji-Paraná, com a realização de audiência 

pública e reunião com o governador Confúcio Moura. A vereadora agradeceu 

o deputado estadual Lazinho da Fetagro por ter marcado, na última 

semana, a reunião com o governador para tratar sobre o hospital. “O 

governador apoiou a nossa luta e estamos fazendo um abaixo assinado para 

entregar a bancada federal”, disse. 

 



Programa Calcário e Recuperações 

 

A vereadora teve aprovado os requerimentos pedindo a reativação do 

Programa Calcário para o Campo sob a Lei n.º 2742/2014; recuperações 

das Linhas 102, Setor Riachuelo; e Linha 205, em toda sua extensão, 

principalmente pontes e bueiros; construção urgente de uma nova ponte 

sobre o Rio Molinho, Linha 106, Setor Riachuelo; e recuperação da Rua 

Cabral, entre as Ruas Presidente Médici e Piauí, no Bairro Santiago. 

 

Agradecimentos 

 

O vereador Isaias Arnica (PSB) agradeceu a equipe da Secretaria Municipal 

de Obras por atender as suas reivindicações, a equipe da Secretaria 

Municipal de Esportes e o prefeito Jesualdo Pires pelos trabalhos que estão 

realizando no município. 

 

Saúde e Infraestrutura 

 

Obadias Ferreira (DEM) agradeceu o deputado federal Marcos Rogério por 

liberar R$ 2 milhões para a Saúde e recursos para infraestrutura. O 

vereador agradeceu também o deputado estadual Laerte Gomes por investir 

no município trazendo diversos benefícios. 

 

Requerimentos 

 

Obadias Ferreira (DEM) teve aprovado os requerimentos pedindo as 

recuperações das ruas Barão do Rio Branco (T-16), entre ruas Campo 

Grande (K-02) e Paulo Leivas Macalão, Bairro Valparaíso; Campo Grande 

(K-02), nos bairros Valparaíso e São Francisco; Caucheiro (T-15), entre 

ruas Belém (K-01) e Boa Vista (K-0), no Bairro Valparaíso; João Batista 

Neto (T-12), entre ruas Guanabara (K-03) e Natal, Bairro Valparaíso; e 

Manoel Vieira dos Santos (T-10), entre ruas Belém (K-01) e Amapá, no 

Bairro São Francisco; patrolamento e cascalhamento da Linha Pirineus, 

entre Avenida Edson Lima do Nascimento e Linha Santa Rita; entre outros. 

 

Colégio Militar 

 

O vereador Jhony Paixão (PRB) informou que na tarde de ontem (22) o 

governador Confúcio Moura assinou o decreto que dispõe sobre a estrutura 

e funcionamento de unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar 

(CTMP). “Em Ji-Paraná, a escola Júlia Guerra será transformada em CTMP. 

A pretensão para o ano que vem é atender 2.200 alunos e o próximo passo 

é tentar transformar a Escola Lauro Benno em CTMP. É um marco para a 

história da Educação em Rondônia”, afirmou o vereador, que agradeceu o 

governador e todos que apoiaram a sua luta. 

 

Melhorias 

 



Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimento solicitando a 

recuperação da Linha 82, em toda sua extensão, Zona Rural; poda de 

árvores, de mato e reposição de lâmpadas nos postes localizados da Praça 

do Bairro Jardim dos Migrantes; e colocação de braço de luminária para 

lâmpada em dois postes localizados na Rua Cristóvão Galindo, entre a 

Avenida Edson Lima do Nascimento (Linha 94) e a Rua Holanda. 

 

Idosos e HR 

 

Ida Fernandes (PV) falou sobre o seu projeto que garante que os idosos a 

partir de 60 anos tenham passe livre no transporte coletivo municipal, 

conforme o Estatuto do Idoso. “A equipe da AMT será convidada para vir na 

Câmara fazer o passe livre do idoso. Falei com a empresa responsável pelo 

transporte municipal que pretende ampliar as linhas do município”, 

informou. A vereadora também comentou sobre a audiência que tiveram 

com o governador Confúcio Moura para tratar sobre a implantação do 

Hospital Regional em Ji-Paraná.  

 

Benefícios 

 

O vereador Du Galdino (PSDB) teve aprovado os requerimentos pedindo as 

recuperações e manutenções das ruas Tiradentes, entre as ruas Vitória 

Régia e Antônio Meronho, Bairro São Bernardo; Cabral, entre as ruas Acre e 

Presidente Carter, Bairro Santiago; São Cristóvão, em toda sua extensão no 

Bairro Santiago; Presidente Médici, entre as ruas São Cristóvão e Cabral, 

Bairro Santiago; e implantação de redutor de velocidade na Rua Cacoal, 

entre as ruas Ciro Escobar e Menezes Filho, Bairro Bela Vista. 

 

Pavimentação e Fiscalização 

 

Du Galdino (PSDB) agradeceu o deputado estadual Laerte Gomes por ter 

atendido o seu pedido e liberado aproximadamente R$ 140 mil para a 

compra de insumos para pavimentação asfáltica em Ji-Paraná. O vereador 

falou que visitou a Linha 8 Itapirema para fiscalizar o trabalho que está 

sendo feito pela Secretaria Municipal de Obras (Semosp). 

 

Casa Rosa 

 

A vereadora Silvia Cristina (PDT) lembrou na tribuna que o primeiro 

Instituto de Prevenção ao Câncer de Mama (Casa Rosa) do Estado de 

Rondônia está em Ji-Paraná e completou um ano no último sábado (20). 

Um sonho dela realizado, fruto da parceria da Fundação Pio XII e Instituto 

Avon. A Casa Rosa já realizou mais de 15 mil exames de mamografia 

gratuitamente em mulheres entre 40 e 69 anos. Destes exames 46 foram 

positivos e encaminhados para tratamento. 

 

Casa Rosa I 

 



Silvia Cristina (PDT) disse que brevemente será inaugurada as novas 

instalações da Casa Rosa, na rua Manoel Franco, 2° Distrito, onde serão 

oferecidos também exames de biópsias. 

 

Patrolamento e Bloqueteamento 

 

A vereadora teve aprovado os requerimentos pedindo patrolamento da Rua 

Sebastião Borges, entre as ruas Dário Souza Aguiar e José Nascimento 

Almeida, no Bairro Parque dos Pioneiros; e término do bloqueteamento da 

Rua Ilhéus, entre ruas Xapuri e a Feijó, Bairro Mário Andreazza. 

 

Moção de Aplauso 

 

Os vereadores aprovaram a Moção de Aplauso expressando homenagem e 

reconhecimento a Associação de Voluntários de Ji-Paraná (AVJ) pelos 

trabalhos sociais que desenvolve em prol da população de Ji-Paraná. A 

propositura é da vereadora Silvia Cristina (PDT). 

 

Requerimentos I 

 

O vereador Edilson Vieira (PMDB) teve aprovado os requerimento 

solicitando recapeamento da malha asfáltica e sinalização da Avenida 

Governador Jorge Teixeira de Oliveira; bloqueteamento e sinalização da Rua 

Três Irmãos no Bairro Parque São Pedro; tapa buracos da malha asfáltica 

da Rua Idelfonso Raimundo da Silva, no Bairro Nova Brasília; recuperação 

da Rua Argemiro Luiz Fontoura (T-28), com a Rua Guarulhos no Bairro JK; 

patrolamento e cascalhamento da Rua Fortuna, no Bairro Habitar Brasil; e 

construção de calçadas na Rua Rio Solimões, Bairro Dom Bosco, trecho 

entre as avenidas Mato Grosso e 06 de Maio. 

 

Rondônia Rural I 

 

Edilson Vieira (PMDB) parabenizou o governador Confúcio Moura pela 

realização da Rondônia Rural Show, que é uma feira que vem fazendo a 

diferença a cada ano, aquecendo a economia local. O vereador convidou 

todos para prestigiar o grande evento que inicia nesta quarta-feira (24) e 

agradeceu o governador por manter a feira em Ji-Paraná. 

 

Moção de Aplauso I 

 

Na Sessão foi aprovada a Moção de Aplauso expressando homenagem e 

reconhecimento ao secretário de Agricultura, Evandro Padovani pelos 

relevantes serviços prestados em prol do Rondônia Rural Show. A 

propositura é de Ademilson Procópio (PTB) e demais vereadores. 

 

Bueiros e Patrolamento 

 

Ademilson Procópio (PTB) teve aprovado os requerimentos solicitando a 



colocação de bueiro armco na Rua Albino Becker, que liga os bairros São 

Bernardo e Aurélio Bernardi; patrolamento e cascalhamento das ruas 

Gardênia, entre Presidente João Figueiredo e Presidente Médici, no Bairro 

Santiago; Ouro, Floresta, Damasco, Acerola, Ameixa e Abacaxi, no Bairro 

Novo Horizonte; patrolamento, cascalhamento e colocação de bueiro na 

estrada dos Padres, Zona Rural; e colocação de bueiro nas Ruas do Ouro e 

Damasco, no Bairro Novo Horizonte. 

 

Título 

 

Na Sessão foi aprovado o requerimento de concessão de Título de Cidadão 

Honorário Jiparanaense ao excelentíssimo governador Confúcio Moura 

referentes aos trabalhos prestados no Estado de Rondônia. O requerimento 

é de autoria do presidente da Câmara, Affonso Cândido (DEM), vereador 

Joaquim Teixeira (PMDB) e demais vereadores. 

 

Benefícios I 

 

Affonso Cândido (DEM) teve aprovado os requerimentos solicitando 

patrolamento e cascalhamento da Rua Padre Silvio Micheluzzi (T-02), 

próximo AABB – Associação Atlética Banco do Brasil de Ji-Paraná, no Bairro 

São Francisco; recuperação da Rua Antônio Ferreira de Freitas, entre a Rua 

31 de Março até a BR-364, no Bairro Jardim Presidencial; sinalização 

vertical e horizontal com colocação de faixa de pedestre próximo da Creche 

Mário David Andreazza, localizada na Rua S, nº 56, no Bairro BNH; entre 

outros. 

 

Duque de Caxias e Habitar 

 

Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado o requerimento pedindo 

patrolamento e cascalhamento da Rua Calama, entre BR 364 e Rua José 

Eduardo Vieira, no Bairro Duque de Caxias; e pavimentação da Rua 

Conquista, em toda sua extensão, no Bairro Habitar Brasil. 

 

Presidencial 

 

Na Sessão foi aprovado o requerimento do vereador Joziel Carlos de Brito 

(PMDB) pedindo a instalação de um quebra mola na Rua São Manoel, entre 

as ruas Acre e Tancredo Neves, no Bairro Presidencial. 

 

Melhorias I 

 

O vereador Marcelo Lemos (PSD) teve aprovado os requerimentos 

solicitando construção de bueiro na Rua Rio Candeias, esquina com a Rua 

Capitão Silvio, no Bairro Parque São Pedro; limpeza e recuperação das Ruas 

Rio Candeias a partir da esquina com a Rua Capitão Silvio, no Bairro Parque 

São Pedro; Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Santa Clara e Colorado do Oeste, nos 

bairros Riachuelo e São Pedro; entre outros. 



 

PROJETOS APROVADOS EM VOTAÇÃO ÚNICA 

 

- Projeto de Lei n° 3634/2017, que “Dispõe sobre a criação do espaço 

Alternativo do BNH”. O projeto é de autoria do vereador Marcelo Lemos 

(PSD). 

 

- Projeto de Lei n°3635/2017, que “Declara de Utilidade Pública a 

Associação dos Produtores Rurais da Linha 208, em Ji-Paraná, Rondônia- 

APRODOL”. 

 

- Projeto de Lei n°3638/2017, que “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal 

n°3660, de 15 de maio de 2017”. O projeto é de autoria do vereador 

Joaquim Teixeira (PMDB). 

 

- Projeto de Decreto n°221/2017, que “Outorga o Título de Cidadão 

Honorário Jiparanaense ao Excelentíssimo senhor Confúcio Moura”. O 

projeto é de autoria de todos os vereadores.  

 

PROJETOS APROVADOS EM SEGUNDA 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”. 

 

PROJETO APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 

-Projeto de Lei n° 3622/2017 (2708 de origem), que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio com UNDIME/RO- União dos 

Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Rondônia, para repasse de 

recursos financeiros, e dá outras providências”. 


