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Sessão 

A 6ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (22), foi presidida 

pelo presidente em exercício, Lorenil Gomes (PSC) e os trabalhos 

secretariados pelo vereador Jessé Bitencourt (PDT). Na Sessão foram 

aprovados requerimentos e projetos, que visam beneficiar a comunidade 

em diversas áreas. 

  

Exames do SUS 

Edivaldo Gomes (PSB) declarou que diminuiu o número de queixas de 

pacientes que tiveram os exames laboratoriais recusados por médicos da 

rede municipal realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, 

o vereador assegurou que o problema ainda persiste em algumas unidades 

básicas de saúde, sendo necessário que as pessoas continuem a denunciar 

os casos. 

  

Jalecos e Crachás 

O vereador também cobrou dos médicos o uso de jalecos brancos e crachás 

de identificação durante o atendimento a pacientes nas UBS e no Hospital 

Municipal. Em sua opinião, o fardamento e o crachá são necessários para 

que os médicos possam ser requisitados ou distinguidos de outros 

profissionais que atuam na mesma área. 

  

Bairros São Cristovão e Jardim das Seringueiras 

Edivaldo Gomes (PSB) pediu para que a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos recupere as ruas Venezuela e Estônia do bairro São 

Cristovão, por essas vias estarem quase que intrafegáveis. Ele também 

requereu, junto com o vereador Anderson Exceller, a recuperação da 

quadra de areia do bairro Jardim das Seringueiras. 

  

Tribuna 

O vereador Lincoln Astrê (PP) comentou na tribuna sobre os seus 

requerimentos aprovados na Sessão desta terça-feira solicitando que 

estenda de cinco para sete anos o uso de motocicletas no serviço de 

mototáxi e moto-entrega em Ji-Paraná; Que seja Reajustado o salário dos 

servidores municipais; e Que a Unidade Básica de Saúde Padre Romano 

(L1-Maringá) seja um Pronto Atendimento (24 horas). 

  

Bosques dos Ipês 

Lincoln Astrê (PP) agradeceu a participação dos mais de 150 moradores do 

bairro Bosques dos Ipês na reunião com membros da Comissão de 

Habitação e Municípios da Assembleia Legislativa de Rondônia, ocorrida na 

última sexta-feira (18). O encontro realizado, a pedido do vereador, tinha o 

objetivo de definir responsabilidades por aquela unidade habitacional do 

Programa Minha Casa, Minha Vida.  



  

Patrulhamento 

Durante a reunião, foi assegurado ao vereador que o comando do 2º 

Batalhão de Polícia Militar manterá patrulhamento ostensivo nas ruas do 

bairro para garantir a segurança dos moradores. Questões como o 

esgotamento sanitário e falhas na construção das casas serão avaliados 

pela Caixa Econômica Federal.  

  

Benefícios 

O vereador Lorenil Gomes (PTB) teve aprovado os requerimentos pedindo 

compra de vacina pneumocócica para as Unidades Básicas de Saúde do 

município de Ji-Paraná; Tapa buracos na rua Padre Adolfo Rohl, entre rua 

22 de Novembro e 6 de Maio; e Destinação de estacionamento com 

segurança para motocicletas dos servidores do Hospital Municipal de Ji-

Paraná, visando proporcionar maior segurança ao patrimônio dos 

servidores.  

  

Pré-candidatos 

Lorenil Gomes (PTB) criticou da tribuna o posicionamento de pré-candidatos 

que procuram a mídia “tirar vantagens” no período eleitoral, apresentando 

denúncias sem comprovação.Ele pediu mais responsabilidade nos atos para 

que o processo político não seja afetado.  

  

Ônibus e Pavimentação 

O vereador Joaquim Teixeira (PMDB) teve aprovado os requerimentos 

pedindo horário de ônibus nos bairros São Bernardo, Parque Amazonas e 

Açaí; e Pavimentação das ruas Holanda no bairro Jardim das Seringueiras, e 

Rua Imburana, entre ruas Manoel Franco e Brasiléia, nos bairros Nova 

Brasília e Jorge Teixeira; e Ponte ou galeria de concreto na rua Angelim (T-

18), entre ruas Boa Vista (K 0) e Amapá no bairro Val Paraíso. 

  

Recursos para Saúde 

Joaquim Teixeira (PMDB) rebateu críticas de parte da imprensa de que não 

teria garantido para o município de Ji-Paraná recursos de R$ 1 milhão para 

o setor da saúde, fruto de emenda do senador Valdir Raupp (PMDB). De 

acordo com o vereador, o valor está empenhado e pronto para ser aplicado 

no atendimento da população. “Encaminhei vários pedidos ao senador, que 

é do meu partido, para que fosse destinado esse recurso para Ji-Paraná. E 

aí está o dinheiro na conta do município”.  

  

Caravana Agroecológica 

Paulo Moura (PSB) fez referência ao sucesso da audiência pública (proposta 

por ele) que discutiu “A agroecologia no contexto social, político, econômico 

e cultural no Estado de Rondônia” no auditório do Ifro, campus Ji-Paraná, 

na sexta-feira passada, que contou com cerca de 400 participantes.  

  

Caerd 

O vereador repudiou as explicações da direção da Caerd para atrasos nas 



ligações e religações dos hidrômetros e falhas no fornecimento de água aos 

moradores de Ji-Paraná. Ele considerou a demora nos serviços 

“injustificável” e cobrou da companhia e Agerji, agência municipal 

reguladora do serviço, uma solução para os problemas.  

  

ONG Amparo animal 

Paulo Moura (PSB) mais uma vez elogiou a atuação da ONG Amparo Animal 

no recolhimento de cães e gatos para doação e o trabalho voluntário de 

castração dos animais.  

  

Quebra-Molas 

O vereador Joziel Carlos de Brito (PMDB) teve aprovado o requerimento 

solicitando a instalação de dois quebra-molas na rua Santa Clara, na frente 

da igreja evangélica Assembleia de Deus, entre as ruas T-11 e T-12, no 

bairro São Pedro. “A finalidade é coibir o excesso de velocidade dos veículos 

e proporcionar segurança às pessoas, pois a muita movimentação em dias 

de culto e temos observado veículos que passam em alta velocidade”, 

comentou.  

  

Partido Solidariedade 

Anderson Exceller (SD) informou que se transferiu do Partido Social 

Democrático (PSD) para o Solidariedade (SD) sigla pela qual assumiu a 

secretária-geral no estado de Rondônia. Segundo ele, a mudança de partido 

não muda seus princípios éticos e que se manterá na luta pelos direitos dos 

cidadãos. 

  

Desrespeito da Caerd 

O vereador criticou a Caerd por não cumprir a lei municipal que determina 

que é de competência da companhia restaurar com qualidade e igual ou 

superior calçadas ou vias pavimentadas que foram deterioradas por conta 

dos serviços de manutenção na rede de distribuição de água. Segundo ele, 

nada é feito para que a Caerd cumpra uma lei municipal (de sua autoria) 

aprovada pelos vereadores.   

  

Moções de Aplausos 

O vereador C. Gomes (PSDB) propôs Moções de Aplausos expressando 

homenagem e reconhecimento ao 3°Grupamento de Policiamento Ostensivo 

- GPPO 1ª CIA/2°BPM, ao 2° Batalhão da Polícia Militar de Ji-Paraná, 

4°GPPO 1ª CIA/2°BPM, Pelotão de Comando e Serviços (PCSV) 2°BPM, 

Grupo de Operações Especiais (GOE/2°BPM), aos Policiais da Reserva 

Remunerada e a 1ª CIA/2°BPM pelos anos de relevantes serviços prestados 

a população de Ji-Paraná. As propostas foram aprovadas pelos vereadores.  

  

Taxa de Gerenciamento 

O vereador Adilson do Sesp (PTB) teve aprovado o requerimento pedindo 

Redução na taxa de gerenciamento e correção dos valores do ISS da 

categoria de taxistas e mototaxistas.  

  



PROJETO APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA 

- Projeto de Lei n°3484/2016 (2607), que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder gratificação de produtividade aos ocupantes de cargos 

efetivos do município e dá outras providências”.   

  

PROJETOS APROVADOS PARA PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

  

- Projeto de Lei nº 3475/2016 (2598), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, 

no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) para dar 

suporte para que a Secretaria Municipal de Saúde continue executando suas 

atividades de maneira eficaz. 

  

-Projeto de Lei 3476/2016 (2599 de origem), que Autoriza o Poder 

executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício 

financeiro, no montante de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) para dar 

suporte na execução dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de 

Esporte e Turismo. 

  

-Projeto de Lei nº 3477/2016 (2600 de origem), que Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, 

no montante de R$ 10.000,00(dez mil reais) para dar suporte na execução 

dos serviços prestados pela AGERJI. 

  

-Projeto de Lei nº 3478/2016 (2601 de origem), que Autoriza o Poder 

Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, 

no montante de RS 322.524,04 (trezentos c vinte c dois mil. quinhentos c 

vinte e quatro reais e quatro centavos) é dar suporte a Secretaria Municipal 

de Saúde nos serviços prestados a população jiparanaense. 

  

-Projeto de Lei nº 3479/2016 (2602 de origem), que “Dispõe sobre o 

reajuste salarial dos Professores (Níveis I e II) do Município de Ji-Paraná, e 

dá outras providências”. 


