
Informe Legislativo - 8ª Sessão Ordinária 

(11/04/2017) 
2017-04-13 15:42:58 
 

Sessão 

 

A 8ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (11), foi presidida 

por Edilson Vieira (PMDB) e os trabalhos secretariados pela vereadora Silvia 

Cristina (PDT). Na Sessão foram aprovados requerimentos que visam 

beneficiar a comunidade em diversas áreas. 

 

Setor Chacareiro 

 

O vereador Edivaldo Gomes (PSB) disse que em reunião com o deputado 

federal, Luiz Cláudio recebeu a garantia de R$ 250 mil para a regularização 

do Setor Chacareiro Novo Ji-Paraná, que ele busca desde 2013. O vereador 

afirmou que nos próximos dias será feita uma reunião com moradores e o 

deputado. 

 

Próteses Dentárias 

 

Edivaldo Gomes (PSB) informou que continua trabalhando para que o 

município credencie um laboratório para prótese dentária. “O Ministério da 

Saúde libera perto de R$ 20 mil/mês para manutenção, o que dá para fazer 

cerca de 130 próteses”, disse. 

 

São Pedro e Jardim Presidencial 

 

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

requerimentos solicitando patrolamento e cascalhamento da Rua Feijó, 

entre Avenida Triângulo Mineiro (T-08) e a Rua Venceslau Brás (T-09), no 

Bairro São Pedro; e reposição de lâmpadas na Rua Tancredo Neves, entre 

as ruas São Cristóvão e 13 de Setembro, no Bairro Jardim Presidencial. 

 

Feirantes 

 

O vereador Clodoaldo Cardoso (PR) comentou na tribuna sobre a visita que 

recebeu dos feirantes que falaram sobre a reforma do feirão. 

 

Vistoria, Limpeza e Parque 

 

Obadias Ferreira (DEM) teve aprovado os requerimentos pedindo vistoria na 

parte elétrica da quadra do Bairro Jardim das Seringueiras; limpeza do pátio 

interno do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Parque dos Pioneiros; e as instalações de parque infantil na praça do Bairro 

Jardim das Seringueiras e no Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Parque dos Pioneiros. 

 



Linha de ônibus e Bloqueteamento 

 

O vereador Isaias Arnica (PSB) falou sobre o seu requerimento aprovado 

pedindo a extensão da rota da linha de ônibus n° 16, para que faça o 

trajeto na avenida Brasil até a rua Paulo Freire (T-29), no bairro Habitar 

Brasil. O vereador disse que conseguiu com o deputado federal Expedito 

Netto garantir uma emenda no valor de R$ 250 mil para bloqueteamento no 

município. 

 

Patrolamento 

 

Isaias Arnica (PSB) teve também aprovado os requerimentos pedindo 

patrolamento e cascalhamento das ruas Bélgica, em toda sua extensão, no 

Bairro Jardim das Seringueiras; e Mogno (T-19), entre as ruas Belém (K-01) 

e Boa Vista (K-0), no Bairro Valparaíso. 

 

Carreta HCB 

 

Silvia Cristina (PDT) disse que a Unidade Móvel de Prevenção (carreta) da 

Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos (HCB) está em Ji-Paraná, 

desde ontem (10), realizando exames de mamografia em mulheres entre 40 

e 69 anos, na UBS L1-Maringá, no 2º distrito.” A carreta, que pertence ao 

pólo de Ji-Paraná e ficará até o próximo dia 20 atendendo no município, é 

equipada com mamógrafo digital e tem como objetivo sensibilizar as 

pessoas da importância de fazer a mamografia para conseguir o diagnóstico 

precoce do câncer de mama”, informou. O exame é gratuito. 

 

São Cristóvão 

 

A vereadora convidou todos para no próximo dia 20, às 19 horas, participar 

da Audiência Pública para tratar de assuntos sobre as condições do bairro 

Jardim São Cristóvão, no plenário da Câmara. O requerimento é de autoria 

dela e do vereador Marcelo Lemos (PSD). 

 

Núcleo da Esperança e Gonçalves Dias 

 

Silvia Cristina (PDT) parabenizou o Núcleo da Esperança da Igreja 

Adventista no bairro São Pedro, que iniciou recentemente um trabalho 

social muito bonito; e a Escola Gonçalves Dias que realizou a feira de 

artesanato e reciclagem em prol do Hospital de Câncer. 

 

Testes 

 

A vereadora comentou sobre o seu requerimento aprovado pedindo que o 

município ofereça exame de emissões otoacústicas evocadas (teste da 

orelhinha) e o teste do olhinho em crianças recém nascidas. 

 

Curso e Câmara 



 

Silvia Cristina (PDT) teve aprovado os requerimentos pedindo curso de 

corte e costura para serem ministrados no CRAS, no primeiro e segundo 

distrito; e Institui o Programa Conhecendo a Câmara Municipal de Ji-Paraná. 

 

Visita  

 

Cláudia de Jesus (PT) disse que hoje receberá os alunos do Centro Técnico 

de Educação Rural do Estado de Rondônia de Pimenta Bueno, que visitarão 

diversos pontos do município. 

 

Audiência Pública 

 

A vereadora convidou toda população para participar sobre a Audiência 

Pública para tratar sobre o planejamento para manutenção do setor Rural, 

infraestrutura das estradas vicinais, pontes e bueiros dos setores Riachuelo, 

Gleba G, Itapirema e setor das 200, que acontecerá no próximo dia 26, às 9 

horas, no plenário da Câmara. O requerimento é de autoria de todos os 

vereadores. 

 

Feirão do Produtor 

 

Cláudia de Jesus (PT) informou que durante a reforma do Feirão do 

Produtor as atividades comerciais dos agricultores será no pátio do Posto 

Vitória I, situado no bairro 2 de Abril, primeiro distrito. A vereadora disse a 

reforma será feita com emenda de R$ 1 milhão do ex-deputado federal 

Anselmo de Jesus. 

 

Benefícios 

 

A vereadora teve aprovado os requerimentos pedindo expansão da rede 

elétrica na Rua Getúlio Vargas, Bairro Centro, Distrito de Nova Lodrina; 

implantação de ponto de ônibus com cobertura e bancos em vários pontos 

da cidade de Ji-Paraná; tubulação na lateral da Rua Mato Grosso, com início 

na Rua Avenca até a Rua Cabral, no Bairro Santiago; contratação de médico 

especialista em ortopedia para atendimento na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Bairro Santiago (Km 05); e contratação de médico especialista em 

urologia para atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro 

Primavera. 

 

Avenca e Ministério da Saúde 

 

A vereadora Ida Fernandes (PV) falou sobre o abaixo assinado que recebeu 

dos moradores da rua Avenca e que esteve com o deputado federal Marcos 

Rogério que garantiu recursos para a pavimentação. A vereadora disse que 

esteve no Ministério da Saúde para tratar sobre as cirurgias de cataratas e 

cobrar agilidade no Programa do Idoso. 

 



Ministério das Cidades 

 

Ida Fernandes (PV) disse que, através do deputado federal Marcos Rogério, 

conseguiu uma audiência no Ministério das Cidades no dia 9 de maio para 

tratar sobre benefícios para reformas das casas. 

 

Aeroporto e estradas 

 

Joziel Carlos de Brito (PMDB) comentou na tribuna que na semana passada 

foi dada a Ordem de Serviço para Reforma do Aeroporto José Coleto, que 

contou com a presença de diversas autoridades. O vereador parabenizou o 

deputado estadual, Laerte Gomes por ter conseguido o recurso, agradeceu 

o governador Confúcio Moura por liberar a emenda do deputado para fazer 

a reforma do saguão; e o diretor do Departamento de Estradas de 

Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, que 

tem se esforçado para oferecer trafegabilidade nas estradas do governo, e 

toda equipe do DER por atender nossas reivindicações.  

 

Obras e Recursos 

 

Joziel Carlos de Brito (PMDB) disse que tem muitas obras para serem 

reiniciadas em Ji-Paraná. O vereador disse que para bloqueteamento os 

recursos são os seguintes: R$ 2 milhões do deputado federal Marcos 

Rogério, R$3.024 milhões do senador Acir Gurgacz, R$ 2.600 milhões do 

ex-deputado, Carlos Magno para bloqueteamento, R$ 250 mil do deputado 

federal Expedito Netto e R$ 250 mil do deputado estadual Airton Gurgacz. 

 

Melhorias 

 

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

recuperação da malha asfáltica da Teresina entre a Avenida das 

Seringueiras (T-14) e Maracatiara (T-20), no Bairro Nova Brasília; 

identificação com placas os nomes das ruas do Bairro BNH; e que seja 

verificado um vazamento de água localizado na Rua Missionário Gunnar 

Vingren (T-04), entre as ruas Goiânia e São Paulo. 

 

Recuperação e Bueiros 

 

Ademilson Procópio (PTB) teve aprovado os requerimentos solicitando 

bloqueteamento da Rua Maracatiara, entre as ruas Pastor Paulo Leivas 

Macalão e Pavão; patrolamento e cascalhamento da Rua Mato Grosso até a 

Estrada do Km 04, Zona Rural de Ji-Paraná; patrolamento, cascalhamento e 

colocação de bueiro na estrada dos Padres, Zona Rural; e colocação de 

bueiros nas Ruas Oliveira, Do Ouro e Damasco no Bairro Novo Horizonte. 

 

Alto Alegre e Jardim Presidencial 

 

Du Galdino (PSDB) teve aprovado os requerimentos pedindo a recuperação 



e manutenção das ruas Capivari, entre as ruas Manoel Pinheiro Machado e 

Argemiro Luiz Fontoura, no Bairro Alto Alegre; Parintins, entre as ruas 

Castelo Branco e Antônio Ferreira de Freitas, Bairro Jardim Presidencial; 

Castelo Branco, entre as ruas Jânio de Oliveira (antiga Rua José Sarney) e 

Rondônia, Bairro Jardim Presidencial; Rio Amazonas, entre as ruas Castelo 

Branco e Antônio Ferreira de Freitas, Bairro Jardim Presidencial. 

 

Melhorias I 

 

Edilson Vieira (PMDB) teve aprovado os requerimentos solicitando 

patrolamento da Rua Campo Grande, trecho entre as ruas João Batista Neto 

e José Bezerra, no Bairro Valparaíso; adaptação das calçadas da Avenida 

Marechal Rondon para deficientes físicos; patrolamento e cascalhamento da 

Rua Machado de Assis no Bairro no Parque São Pedro; recapeamento da 

malha asfáltica e sinalização da Avenida 06 de Maio, início da BR 364 até a 

Rua Fernandão, no Bairro Dom Bosco; e recuperação da Rua das 

Mangueiras, entre as ruas Tancredo Neves e Presidente Médici. 

 

Requerimentos I 

 

Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos pedindo patrolamento 

e cascalhamento da Rua dos Acadêmicos com a Rua 06 de Maio, no Bairro 

Parque São Pedro; construção de uma lombada na Rua Joaquim Francisco 

de Oliveira, entre a Avenida Guanabara (K-03) e Rua Porto Alegre (K-04), 

Bairro JK; limpeza de três rotatórias do Bairro Jardim São Cristóvão; 

limpeza do canal localizado entre as ruas Estrada Velha, Dos Profetas, 

Progresso e Raimundo José da Silva (antiga Rua Amazonas), no Bairro 

Primavera; suprimir parte do texto do §1ª, do artigo 1º da Lei nº 2462, de 

17 de maio de 2011, que “Cria a gratificação de motorista, no âmbito dos 

Militares do Estado de Rondônia”; entre outros. 

 

Patrolamento e Redutor de Velocidade 

 

Na Sessão foram aprovados os requerimentos do vereador Joaquim Teixeira 

(PMDB) solicitando patrolamento e cascalhamento das ruas dos Planetas, 

entre as ruas José Nunes de Almeida e Eduardo Barroso Silva, no Bairro 

União II; Jaú no Bairro Jorge Teixeira; da Linha União; Imburana, entre as 

ruas Brasiléia e Colorado do Oeste, no Bairro Jorge Teixeira; e redutor de 

velocidade na Rua José Eduardo Vieira, entre as Ruas Campo Grande e 

Belém. 


