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Sessão 

 

A 5ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (21), 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. 

 

Dia da Síndrome de Down 

 

Edilson Vieira (PMDB) lembrou o Dia Internacional da Síndrome de Down, 

celebrado hoje (21), e a importância da inclusão social. “Todos nós 

sabemos que a síndrome de down não é uma doença e não impede, de 

maneira nenhuma, que o indivíduo tenha uma vida social. E nessa questão 

já se emenda outra, a inclusão. Felizmente hoje em dia isso é lei, mas 

muitas pessoas ainda desconhecem que criança com síndrome de down ou 

com qualquer outra dificuldade de aprendizado tem que ser matriculada em 

escola regular”, disse. 

 

Recuperações 

 

O vereador teve aprovado os requerimentos pedindo a recuperação da 

pavimentação de blocos da rua JK,no Bairro Casa Preta, trecho entre Rua 

Hermínio Victorelli e Avenida Menezes Filho; pavimentação da Rua Rio 

Guaporé, no Bairro Dom Bosco; construção de uma Creche no Bairro 

Valparaíso; Patrolamento da Rua Equador, Bairro Jardim das Seringueiras, 

trecho entre ruas Honduras e Adroaldo Maciel; e pavimentação asfáltica da 

Rua Rio Jaru, entre a Avenida Mato Grosso e Avenida 06 de Maio, no Bairro 

Dom Bosco. 

 

Nova Londrina 

 

Lorenil Gomes (PTB) disse que esteve em Nova Londrina, junto com o 

secretário municipal de Obras Milton Félix, para verificar as demandas e 

brevemente será realizado um mutirão para recuperações da iluminação e 

ruas. 

 

Laerte Gomes e Cuidadores 

 

O vereador agradeceu o deputado Laerte Gomes pelo comprometimento 

com o município de Ji-Paraná e, junto com os vereadores, tem buscado 

melhorias e recursos para a cidade. “Na semana passada, em Porto Velho, 

visitei a Secretaria de Educação, junto com o deputado Laerte, e na ocasião 

conversei com o secretário adjunto, Márcio Félix para tratar sobre a 



contratação de cuidadores de crianças com necessidades especiais nas 

escolas estaduais. A informação que foi passada é que estão sendo tomadas 

todas as providências necessárias para que sejam chamados 51 

profissionais, aprovados no concurso público, para atenderem estas 

crianças”, informou Lorenil Gomes (PTB). 

 

DER 

 

O vereador disse que visitou também, junto com o deputado, o diretor do 

DER, Ezequiel Neiva para solicitar informações sobre a pavimentação de 

algumas ruas do município. “O Programa Asfalto Bom não foi cancelado e a 

equipe está esperando o período chuvoso encerrar para retornar o 

trabalho”, disse o vereador. 

 

Datas Importantes 

 

Jhony Paixão (PRB) também comentou sobre a inclusão social da pessoa 

com síndrome de down e sobre o Dia Internacional de Luta pela Eliminação 

da Discriminação Racial, que foi criado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e celebra-se em 21 de março em referência ao Massacre de 

Sharpeville. 

 

Colégio Militar 

 

O vereador disse que, na última semana, aconteceu uma reunião sobre o 

Colégio Militar na Escola Júlio Guerra. “Na ocasião ficou acordado que no 

mês de maio o Júlio Guerra será militarizado”, informou Jhony Paixão 

(PRB), que agradeceu o prefeito Jesualdo Pires e os deputados estaduais 

Airton Gurgacz e Laerte Gomes pelo apoio. 

 

Requerimentos 

 

Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos solicitando construção 

de um bueiro na avenida 2 de Abril, entre ruas Toledo e Rio Branco, no 

bairro 2 de Abril; Patrolamento e cascalhamento das ruas Dos Coqueiros e 

Das Pampolhas, com Eduardo B. Silva, no bairro União II; Castanheira no 

bairro Jorge Teixeira; São Francisco e São Sebastião, com Eduardo B. Silva, 

no bairro Parque dos Pioneiros; e da RO que dá acesso ao Presídio Agenor 

Martins de Carvalho; Limpeza do bueiro na rua Rio Aripuanã no bairro Dom 

Bosco; Abertura de uma passagem na avenida 6 de Maio, entre ruas Rio 

Candeias e Dos Universitários, no bairro Parque São Pedro; entre outros. 

 

Banco de Leite 

 

Silvia Cristina (PDT) comentou que em Brasília solicitou o Banco de Leite 

para Ji-Paraná, uma luta dela desde 2013, e que hoje pela manhã esteve 

com o secretário municipal de Saúde, Renato Fuverki e o recurso destinado 

pelo senador Acir Gurgacz, a seu pedido, R$ 290 mil para construção e R$ 



200 mil para equipamentos já estão a disposição e o projeto está sendo 

executado. “Agradeço o senador Acir Gurgacz, um grande parceiro do 

Estado de Rondônia”, ressaltou. 

 

UBS e PDT 

 

Outra conquista destacada pela vereadora foi a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) no bairro São Bernardo. “A obra já está sendo executada e são R$ 

408 mil de emenda do deputado federal Marcos Rogério, que tem feito um 

trabalho exemplar em Ji-Paraná”, afirmou. Silvia Cristina (PDT) convidou 

todos para participar no próximo sábado (25), a partir das 8 horas, do 

Encontro Estadual do PDT, na Chácara da Eucatur. 

 

Audiência Pública 

 

Na Sessão foi aprovado o requerimento dos vereadores Silvia Cristina (PDT) 

e Marcelo Lemos (PSD) pedindo a realização de uma audiência pública para 

tratar de assuntos sobre as condições do Bairro Jardim São Cristóvão. A 

audiência será realizada no dia 7 de abril, às 19 horas, no plenário da 

Câmara Municipal. 

 

Hospital Regional 

 

Claudia de Jesus (PT) falou na tribuna sobre o movimento que a Casa de 

Leis e, principalmente, ela e as vereadoras Silvia Cristina (PDT) e Ida 

Fernandes (PV) tem feito para conseguir implantar o Hospital Regional em 

Ji-Paraná. “Tivemos uma audiência, na última semana, com o secretário 

estadual de Saúde, Williames Pimentel, que foi muito produtiva e 

aproveitamos para falar sobre a audiência pública, que acontecerá no 

próximo dia 31 para tratar deste assunto, na Câmara de Ji-Paraná”, 

informou. 

 

Seagri e Audiência 

 

A vereadora agradeceu o comprometimento da secretária adjunta da 

Seagri, Mari Braganhol, que visitou o município e as agroindústrias da 

agricultura familiar, que foram beneficiadas com equipamentos pelo 

Governo do Estado. Claudia de Jesus (PT) informou que foi cancelada a 

Audiência Pública para tratar sobre a Vacinação do Rebanho Bovino no 

Estado de Rondônia, que aconteceria na sexta-feira (23), no auditório do 

Ifro. 

 

Bueiro, Moradias e Esgotos 

 

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

reconstrução do bueiro na Linha Universo II, Setor Capelasso e Gleba 

Pirineus; providências urgentes na entrega das moradias do 

Empreendimento Rondon I, Empreendimento Capelasso e Empreendimento 



Morar Melhor II; providência quanto aos vazamentos dos esgotos a céu 

aberto nas ruas José de Melo, Wadih Said Klaime e Lindicelma Alves de 

Jesus, Bairro Bosques dos Ipês I e II; entre outros. 

 

Agradecimento e Requerimento 

 

Isaias Arnica (PSB) agradeceu todos que contribuem com o seu trabalho. O 

vereador teve aprovado o requerimento pedindo a pavimentação com 

drenagem na Rua Das Flores, em toda sua extensão, no bairro São 

Francisco. 

 

Ocupação a crianças do Bosque dos Ipês 

 

O vereador Edivaldo Gomes (PSB) disse na tribuna que está empenhado 

para levar atividades permanentes de esporte e lazer para as crianças do 

Bosque dos Ipês I e II. Ele lembrou que o bairro tem muitas crianças, mas 

sem espaço para essas práticas e sem acompanhamento dos pais, que 

precisam trabalhar, ficam nas ruas sem nenhuma ocupação. 

 

Ocupação a crianças do Bosque dos Ipês I 

 

Edivaldo Gomes (PSB) já se reuniu com as secretárias de Esporte, Seloi 

Totti, e de Assistência Social, Sônia Reigota, e com a primeira dama, Lilian 

Pires, que voluntariamente se prontificou a construir um parque de pneus 

no local. A ideia é ter área para esporte e mais o parque de pneus. 

 

Dia da Síndrome de Down 

 

Clodoaldo Cardoso (PR) falou sobre o Dia Internacional da Síndrome de 

Down, o que tem aprendido com seu filho e da importância do respeito das 

pessoas. 

 

Anatel 

 

O vereador disse que esteve em Porto Velho solicitando uma torre para o 

Distrito de Nova Londrina e a Anatel informou que o custo é grande e seria 

necessária a doação de um terreno. “Hoje apresentei um requerimento, que 

foi aprovado pelos vereadores, pedindo cessão de terreno em área de 

domínio público em regime de doação ou comodato para a instalação de 

torre de transmissão de sinal para celulares em Nova Londrina”, informou. 

 

Visitas 

 

Clodoaldo Cardoso (PR) disse que tem feito várias visitas para escutar as 

reivindicações da população e lutar por melhorias. 

 

Santiago 

 



Du Galdino (PSDB) disse que visitou o bairro Santiago, junto com o 

deputado Laerte Gomes, que é um dos bairros mais antigos do município e 

que a rua Gardênia tem erosão, prejudicando o dia a dia de muitas famílias. 

O vereador disse que lutará para conseguir a pavimentação desta rua, 

visando atender a reivindicação dos moradores. 

 

Patrolamento 

 

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

requerimento solicitando patrolamento da Rua Antônio Lazaro de Moura, 

entre as ruas Antônio Ferreira de Freitas e Castelo Branco, no Bairro Jardim 

Presidencial. 

 

Benefícios 

 

Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo 

patrolamento e cascalhamento das ruas Almerinda Oliveira Flores, em toda 

sua extensão, no Bairro Vila de Rondônia;e Antônio Ferreira de Freitas, 

entre asruas Rondônia e Santa Izabel, no Bairro Jardim Presidencial; 

Recuperação da malha asfáltica na Rua Antônio Ferreira de Freitas, esquina 

com a Rua Castro Alves, no Bairro Jardim Presidencial; Pavimentação 

dasruas São Paulo, entre as ruas Padre Silvio Micheluzzi e Idelfonso Silva no 

Bairro Nova Brasília; Presidente João Figueiredo, entre as ruas Jasmim e 

Gardênia no Bairro Santiago; São Vicente, entre as ruas Tarumã e Caiapó, 

no Bairro Parque São Pedro; Bloqueteamento da Rua Antônio Lazaro de 

Moura, entre avenida Monte Castelo e Rua Padre Cicero, entre outros. 

 

Pavimentação 

 

Joziel Carlos de Brito (PMDB) teve aprovado os requerimentos solicitando a 

pavimentação das ruas 13 de Setembro, entre a Avenida Monte Castelo e 

Rua Padre Cicero; Sena Madureira, entre asruasMaracatiara (T-20) e 

Castanheira (T-22); Imburana (T-21), entre as ruas Aracaju e Sena 

Madureira; Gonçalves Dias, entre as ruas rio Branco e Toledo, no Bairro 

Jardim dos Migrantes; eDos Mineiros, entre as ruas dos Garimpeiros e Rio 

Urupá, no Bairro Urupá; Recuperação da malha asfáltica das ruas Caucheiro 

(T-15), entre a Avenida Aracaju e Rua Tarauacá, no Bairro BNH; Sena 

Madureira, entre a avenidaSeringueiras (T-14) e Rua Maracatiara (T-20), no 

Bairro Cafezinho, entre outros. 

 

Melhorias 

 

Na Sessão foram aprovados os requerimentos do vereador Obadias Ferreira 

(DEM) pedindo a construção de pavimentação asfáltica na Rua Presbítero 

Honorato Pereira (T-07), entre ruas São Luiz e Teresina, no Bairro Nova 

Brasília; Redutores de velocidade (quebra-molas) e sinalização em toda 

extensão da Rua José Odilon Rios (Estrada do KM 05); Quadra coberta no 

Bairro Jardim das Seringueiras; e recuperação da Rua Joaquim Francisco de 



Oliveira (T-24), entre ruas Guarulhos e Amapá, no Bairro JK. 

 

PROJETOS APROVADOS EM VOTAÇÃO ÚNICA 

 

- Projeto de Lei nº 3596/2017 (2689 de origem) que “Introduz modificações 

na Lei Municipal nº 2150, de 04 de maio de 2011, e dá outras 

providências”. - Emenda Substitutiva 

 

- Projeto de Lei 3598/2017 (2691 de origem), que “ Institui o Programa 

Municipal de Incentivo ao Estágio (PMIE) para os órgãos da Administração 

Pública Direta ou Indireta, e dá outras providências”. 

 

- Projeto de Lei 3600/2017 (2693 de origem), que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício 

financeiro, e dá outras providências”. 

 

-Projeto de Lei nº 3601/2017 (2694 de origem), que “Institui o serviço 

público municipal de transporte escolar no Município de Ji-Paraná e dá 

outras providências”. 

 

- Projeto de Lei nº 3605/2017 (2695 de origem), que “Institui o Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Ji-Paraná, e dá outras providências”. 

 

- Projeto de Lei nº3608/2017 (2697 de origem), que “Dispõe sobre o 

reajuste salarial dos Professores (Nível I) do Município de Ji-Paraná, e dá 

outras providências. 

 

- Projeto de Lei nº 3607/2017, que “Dispõe sobre alterações na Lei 

Municipal n°965 de 31 de março de 2000”. 


