
Informe Legislativo 

17ª Sessão Ordinária 

  

Sessão 

A 17ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (13) foi presidida pelo 

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

pela vereadora Claudia de Jesus (PT). Na Sessão foram aprovados 

requerimentos e projetos que visam beneficiar a comunidade em diversas áreas. 

  

Distritos Industrial e Empresarial 

O presidente da Câmara, Affonso Cândido (DEM) agradeceu aos vereadores 

que juntos fizeram um estudo, visando prestar esclarecimentos à população 

sobre as áreas doadas nos Distritos Industrial e Empresarial, e encaminharam 

um ofício ao prefeito Jesualdo Pires solicitando o cumprimento das Leis 

1090/01 e 2858/15 e pedindo informações sobre as áreas já doadas cujas 

empresas não tenham cumprido as exigências, bem como sobre quais medidas 

estão sendo adotadas como cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade 

e inalienabilidade destes lotes. 

  

Distritos Industrial e Empresarial I 

Affonso Cândido (DEM) disse que o prefeito e sua equipe estão tomando as 

providências necessárias para atender as empresas que realmente tenham 

interesse em construir no local. “O que precisamos é da geração de empregos”, 

salientou. 

  

Recuperações 

O presidente da Câmara teve aprovado os requerimentos solicitando 

recuperações das ruas Joaquim Francisco de Oliveira (T-24) e Tarauacá, no 

trecho entre as Ruas Criciúma (projetada) e Joaquim Francisco de Oliveira, no 

Bairro Governador Jorge Teixeira. 

  



Seminário 

O secretário regional de Governo em Ji-Paraná, Romildo Pereira participou da 

Sessão e convidou todos para prestigiar o Seminário Regional em Tecnologia, 

Inovação e Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá no próximo dia 22, 

às 13h30, na Universidade Panamericana de Ji-Paraná (Unijipa). O evento está 

sendo organizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). 

  

Semosp 

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

Obras e Serviços Públicos (|Semosp) por atender ao seu pedido e recuperar as 

ruas do bairro Boa Esperança e realizar uma limpeza na pista de Kart. 

  

São Francisco e Sinalização 

Isaias Arnica (PSB) teve aprovado os requerimentos pedindo patrolamento e 

cascalhamento das ruas Luiz Muzambinho (T-06), entre as ruas Boa Vista (K-

0) e Belém (K-01), Bairro São Francisco; Presbítero Honorato Pereira (T-07), 

entre as ruas Boa Vista (K-0) e Belém (K-01), no Bairro São Francisco; e 

Avenida Triangulo Mineiro (T-08), entre as ruas Boa Vista (K-0) e Belém (K-

01), Bairro São Francisco; sinalização, lombada e faixa de pedestre na Avenida 

Cedro (T-23), entre as ruas Guarulhos e Olinda, no Bairro JK; entre outros. 

  

Colégio Militar, Teste e Central 

O vereador Jhony Paixão (PRB) disse que esteve em Porto Velho para tratar 

sobre a implantação do Colégio Militar em outros municípios; pedindo que o 

teste físico dos militares da reserva, que vão fazer parte do Colégio Militar, seja 

feito na unidade que o militar vai trabalhar; entre outros assuntos. O vereador 

comentou sobre a importância da Central de Interprete. 

  

Lombadas e Ponte 

Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos solicitando a retirada das 

lombadas localizadas na Avenida Edson Lima do Nascimento (Linha 94), entre 



as ruas Rodrigues Alves (T-13) e Caucheiro (T-15); e reconstrução da ponte na 

Rua Castro Alves, entre as ruas Rio Branco e Doutor Jamil Pontes. 

  

UTI 

Edilson Vieira (PMDB) comentou na tribuna que a construção dos 10 leitos de 

UTI já foi licitada e brevemente vai ser dada a ordem de serviço.  O vereador 

disse que está feliz, pois é uma cobrança dele desde o primeiro mandato e que 

os recursos são R$ 2 milhões do senador Acir Gurgacz, R$ 1,200 milhão do 

senador Valdir Raupp e R$ 500 mil do deputado Edson Martins.        

  

Melhorias 

Edilson Vieira (PMDB) teve aprovado os requerimentos solicitando 

patrolamento e cascalhamento da rua Avenca, trecho entre as ruas Presidente 

Geisel e Acre, no Bairro Santiago; substituição de lâmpadas queimadas em todo 

o Bairro Orleans II; implantação de semáforo na Rua Antônio Ferreira de 

Freitas, com Rua 31 de Março, Bairro Jardim Presidencial;redutor de 

velocidade na Rua Santa Clara, trecho entre as ruas Washington Luiz e Café 

Filho, Bairro São Pedro; e reposição de lâmpadas na Rua Rio Amazonas, entre 

Rua Antônio Ferreira de Freitas e Avenida Castelo Branco, Bairro Jardim 

Presidencial. 

  

Setor Chacareiro e Audiência 

Claudia de Jesus (PT) falou sobre o seu requerimento aprovado pedindo a 

recuperação das estradas e os travessões do Setor Chacareiro da Região do 

Aeroporto. A vereadora comentou também sobre a aprovação do requerimento 

dela, em parceria com os vereadores Clodoaldo Cardoso (PR) e Lorenil Gomes 

(PTB), solicitando a realização de uma Audiência Pública no final deste mês de 

junho, para tratar sobre a Regularização do Setor Chacareiro, Área do 

Aeroporto; entre outros assuntos. 

  

Requerimentos 

A vereadora Claudia de Jesus (PT) teve aprovado os requerimentos 

solicitando bloqueteamento da Rua Cambé, entre as ruas Ipê e Caucheiro (T-

15), no Bairro Valparaíso; providências quanto ao vazamento do esgoto a céu 



aberto na Rua das Seringueiras (Rua da Feira), entre as ruas Teresina e a Manoel 

Franco; reajuste salarial aos Conselheiros Tutelares do Município de Ji-Paraná; 

doação a título definitivo do terreno e também do prédio onde foi desativada a 

Escola Municipal São Manoel, localizada na Estrada do Km 14, para a 

Comunidade São Miguel pertencente à Paróquia São José; entre outros. 

  

Moção de Aplauso 

Claudia de Jesus propôs Moção de Aplauso expressando homenagem e 

reconhecimento ao médico veterinário e servidor público da Seagri, Dr. Paulo 

Arruda Figueiredo da Silva, pelos relevantes serviços prestados no setor público 

de Ji-Paraná. A propositura foi aprovada pelos vereadores. 

  

Recursos 

O vereador Du Galdino (PSDB) agradeceu ao deputado estadual Laerte Gomes 

por ter atendido o seu pedido e liberado R$ 150 mil para a compra de insumos 

para pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. 

  

São Pedro e Santiago 

Du Galdino (PSDB) teve aprovado os requerimentos solicitando recuperação e 

manutenção das ruas Capitão Silvio, entre as ruas Tocantins e dos 

Universitários, no Bairro Parque São Pedro; Presidente Carter, entre as ruas 

Avenca e Castro Alves, no Bairro Santiago; e Heitor Guilherme, entre as ruas 

Mato Grosso e Carajás, no Bairro Parque São Pedro. 

  

Semosp, Laerte Gomes e Motoristas 

Lorenil Gomes (PTB) falou sobre o trabalho da Semosp, da importância em 

adquirir um rolo compactador, dos requerimentos que os vereadores fizeram 

pedindo melhorias na região do aeroporto, agradeceu o deputado Laerte Gomes 

pelo excelente trabalho e o comprometimento que tem com o município. O 

vereador disse que na próxima semana entrará o projeto de reajuste dos salários 

dos professores e pediu que os motoristas da Semosp tenham seus salários 

equiparados com os demais motoristas do quadro da administração municipal.  

  



São Bernardo e Nova Londrina 

Lorenil Gomes (PTB) teve aprovado os requerimentos pedindo a pavimentação 

da rua Elias Balau, trecho entre as ruas Francisco Lopes e Vitória Régia, no 

bairro São Bernardo; e Operação tapa buraco na rua Governador Jorge Teixeira, 

no Distrito Nova Londrina. 

  

Pavimentação 

Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo a 

pavimentação das ruas Jundiaí, entre as ruas Manoel Pinheiro Machado e 

Joaquim Francisco de Oliveira, no Bairro JK; Rodrigues Alves, entre Avenida 

Edson Lima do Nascimento e Rua Santa Clara, no Bairro Cafezinho; e João 

Batista Neto, entre as ruas Governador Jorge Teixeira e Porto Alegre, no Bairro 

Valparaíso; e patrolamento e cascalhamento da Rua Argemiro Luiz Fontoura, 

entre Avenida Governador Jorge Teixeira e Rua Capivari, Bairro JK. 

  

Recuperação e Limpeza 

Marcelo Lemos (PSD) teve aprovado os requerimentos solicitando a 

recuperação das ruas Presidente Médici, trecho entre as ruas Jasmim até a 

Cabral, e São Cristóvão até final do Bairro Bosque dos Ipês, no 1º Distrito; 

limpeza e cascalhamento das ruas Mogno, no trecho Manoel Franco até a Rua 

São Luiz, no Bairro Nova Brasília; e Mogno, no trecho entre ruas Curitiba e 

São Paulo, no Bairro Nova Brasília. 

  

Benefícios 

Obadias Ferreira (DEM) teve aprovado os requerimentos pedindo patrolamento 

e cascalhamento das ruas das Mangueiras, entre ruas Tancredo Neves e  Acre, 

Bairro Jardim Presidencial; e José Nascimento de Almeida, entre Rua Pipoca e 

Avenida Edson Lima do Nascimento; recuperação da Rua dos Acadêmicos, 

entre ruas Mato Grosso e Hermínio Victorelli, no Bairro Parque São Pedro; uma 

vistoria e troca de lâmpadas dos postes da Rua Francisco Pereira dos Santos (T-

25), entre Avenida Brasil e Rua Teresina, no Bairro Nova Brasília; entre outros. 

  

Guanabara 



O vereador Welinton Fonseca - Negão filho do Isaú (PR) teve aprovado o 

requerimento pedindo patrolamento e cascalhamento da Rua Guanabara, entre 

ruas Adolfo Furhman e Argemiro Luiz Fontoura. 

  

PROJETOS APROVADOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

- Projeto de Lei nº 3614/2017 (2701 de origem), que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2018, 

e dá outras providências”. 

- Projeto de Lei nº 3632/2017 (2717 de origem), que “Introduz modificações na 

Lei Municipal nº 1397, de 5 de julho de 2005, e dá outras providências”. 

- Projeto de Lei nº 3633/2017 (2718 de origem), que “Regulamenta o cargo 

efetivo de Agente de Controle de Endemias no âmbito do Município de Ji-

Paraná, e dá outras providências”. 

-Projeto de Lei nº 3636/2017 (2719 de origem), que “Introduz modificações nos 

artigos 19 e 21 da Lei 1117/2001 – Plano de Carreira, Cargos e Salários dos 

Servidores da Educação na Rede Pública Municipal”. 

 


