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Sessão 

A 11ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (24), 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.  

 

Rita Rios  

O vereador Edivaldo Gomes (PSB) voltou a pedir a recuperação da 
parte asfaltada da avenida Rita Rios, no Novo Ji-Paraná. Ele destacou 
que está sendo feito um tapa-buraco com terra, que não resolve.  

 

Castro Alves 

Edivaldo Gomes (PSB) aproveitou e agradeceu a Secretaria Municipal 
de Obras pelo trabalho de drenagem que está sendo feito na Castro 
Alves com Acre, no Presidencial, uma reivindicação do vereador.   

 

Obra 

Lorenil Gomes (PTB) agradeceu o secretário municipal de 
Obras,Cleberson Littg Bruscke que atendeu o pedido dele, do 
presidente Affonso Cândido (DEM)  e do vereador Joziel Carlos de 
Brito MDB) e está recuperando a estrada do Aeroporto.   

 

Lorenil Gomes (PTB) 



Requerimentos aprovados: tampa para o bueiro da Rua Jamil Pontes, 
no Bairro Jardim dos Migrantes; operação tapa buracos nas ruas Jamil 
Pontes, entre as ruas Rio Negro e Santa Isabel, no Bairro Jardim dos 
Migrantes, e Ipê (T-17), entre as ruas Governador Jorge Teixeira e 
Belém, no Bairro Valparaíso.  

 

Ações e Pavimentação 

O vereador Joaquim Teixeira (MDB) falou sobre suas ações e 
trabalhos realizados para beneficiar a população. O vereador 
comentou também sobre as emendas do senador Acir Gurgacz para 
pavimentações de ruas do município. Ele destacou que junto com o 
vereador Joziel Carlos de Brito (MDB) fez as indicações de algumas 
ruas como, por exemplo, Sena Madureira e Santa Clara.   

 

Academia  

Joaquim Teixeira (MDB) disse que pediu apoio ao presidente da 
Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho para implantar uma 
academia ao ar livre no bairro Habitar Brasil.  

 

Joaquim Teixeira (MDB)  

Requerimentos aprovados: patrolamento e cascalhamento da Linha 
Universo I e II,  94 e 98;  pavimentação da Rua Porto Alegre, entre as 
ruas Cedro e Manoel Pinheiro Machado, no Bairro JK; patrolamento e 
cascalhamento da 2ª Linha, em toda sua extensão, no Distrito de 
Nova Londrina; pavimentação da Rua Saulo de Alcantara, entre as 
ruas Antônio Mayer e Rio de Janeiro, no Distrito de Nova Londrina. 

 

Recursos  

Marcelo Lemos (PSD) agradeceu o deputado federal Expedito Neto 
por liberar emendas, a seu pedido, para 130 metros de pavimentação 
em blocos a rua Grécia, no bairro Jardim das Seringueiras; 300 metros 
de pavimentação em asfalto das ruas T-6 (rua Luiz Muzambinho) e T-
19 (rua Mogno); R$400 mil para a construção de campo sintético, já 
aprovado e pronto para licitar; R$ 250 mil para aquisição de trator e 



implementos para a Associação dos Produtores e Mulheres Rurais 
São José; e R$ 500 mil beneficiando a Comunidade Terapêutica 
Missão Ebenezer, visando a construção de área administrativa, 
alojamento e área de lazer.  

 

Recursos I 

O vereador falou também da liberação da emenda do senador Valdir 
Raupp, no valor de R$ 500 mil, para as aquisições de computadores, 
mobiliários, equipamentos médicos e afins para a Comunidade 
Terapêutica Missão Ebenezer.  

 

Academias 

Marcelo Lemos (PSD) informou sobre as academias destinadas ao 
município pelo deputado Laerte Gomes, a seu pedido. “Das cinco 
academias que solicitei, três já estão para serem instaladas no bairro 
São Pedro, Aldeia Ikolen e Associação Teraupeutica Missão 
Ebenezer. As outras serão entregues brevemente e serão instaladas 
no Colina Park e São Cristóvão", informou. 

 

Marcelo Lemos (PSD) 

Requerimentos aprovados: providências do Executivo, que interceda 
junto a Polícia Militar do estado de Rondônia, a fim de obter 
destacamento de um polícial militar para o Hospital Municipal de Ji-
Paraná, para garantir a segurança dos funcionários, bem como de 
seus usuários; e contratação de profissionais maqueiros para atender 
o Hospital Municipal de Ji-Paraná. 

 

Oscarina 

Silvia Cristina (PDT) falou sobre os problemas da via Oscarina 
Marques, no bairro Novo Urupá. A vereadora disse que atendendo a 
reivindicação dos moradores está encaminhando um documento para 
o Executivo pedindo a recuperação da via, que e a principal do bairro.  

 



Silvia Cristina (PDT) 

Requerimentos aprovados: pavimentação das ruas Carlos Batista 
Saltão no Bairro Vila de Rondônia, México no Bairro Jardim das 
Seringueiras e dos Canarinhos, entre as ruas Dário S. Aguiar e José 
de Almeida, no Bairro União II; patrolamento e aterro na Rua São 
Cristóvão no Bairro Santiago; reparos das ruas Presbítero Honorato, 
entre a Avenida Guanabara e Rua Porto Alegre, e Rua Cipó no Bairro 
São Bernardo. 

 

Recuperações 

Ademilson Procópio (PTB) agradeceu na tribuna o DER pela 

recuperação do Km 4 e o prefeito Marcito Pinto (PDT) pela 
recuperação do 16, entre a BR-364 e Linha 153.   

 

Ademilson Procópio (PTB)  

Requerimentos aprovados: recuperação da Rua Rio Jaru, entre a Rua 
06 de Maio sentido a Cloves Arraes, Bairro Dom Bosco; colocação de 
bueiro na Rua Rondônia, esquina com a Rua Castelo Branco, no 
Bairro Jardim Presidencial; pavimentação asfáltica da Rua Mamoré, 
entre as ruas Vitória Régia e Francisco Benites Lopes, nos Bairros 
São Bernardo e Aurélio Bernardi; pavimentação asfáltica da Rua Rio 
Tapajós, entre as ruas Mato Grosso e Porto Velho, Bairro Dom Bosco; 
recuperação da malha asfáltica da Rua Menezes Filho, entre Avenida 
JK e Rua Rio Madeira, Bairros Casa Preta e Bela Vista; recuperação 
de bueiro na Linha 205, Km 14, Zona Rural de Ji-Paraná; entre 
outros.  

 

Audiência  

O vereador Jhony Paixão (PRB) falou sobre o seu requerimento 
aprovado solicitando a realização de uma Audiência Pública para 
tratar da situação do Residencial Morada Rondon I. A data 
brevemente será divulgada. Na audiência serão abordados sobre a 
conclusão da obra, construção de creche, construção de escola, 
Centro de Saúde e redes de esgoto e água.  

 



Visitas 

Jhony Paixão (PRB) falou que na próxima semana ele acompanhará 
alguns vereadores de Cacoal, Espigão do Oeste e Mirante da Serra na 
visita ao Colégio Militar em Ji-Paraná.  

 

Quadra e Bloqueteamento 

Obadias Ferreira (DEM)  agradeceu o deputado Marcos Rogério pelas 
liberações de emendas no valor de R$ 500 mil para uma quadra 
coberta no bairro Jardim das Seringueiras, para 200 metros de 
bloqueteamento na rua Missionário Gunnar Vingien, no bairro São 
Francisco e 200 metros de bloqueteamento para a rua Colorado do 
Oeste, entre avenida Das Seringueiras e Caucheiro, no bairro 
Cafezinho.  

 

Obadias Ferreira (DEM) 

Requerimentos aprovados: recuperações das ruas José da Paz, 
Valmar Meira, Rio Branco e avenida Rita Carneiro Rios no bairro Novo 
Ji-Paraná, e Brusque, entre as ruas Maracatiara e Mogno, no Bairro 
Jorge Teixeira; patrolamento e cascalhamento da Rua Bolívia, no 
Bairro Jardim das Seringueiras; e troca de lâmpadas da Rua Brusque, 
em frente ao nº 127, no Bairro Jorge Teixeira. 

 

Academias I 

Edilson Vieira (MDB) falou sobre sua visita ao presidente da 
Assembleia, Maurão de Carvalho pedindo apoio para as implantações 
de academias ao ar livre em Ji-Paraná. O vereador informou que 
indicou a academia para o bairro Parque Amazonas, no 1° distrito e 
que o vereador Joaquim Teixeira (MDB) indicou para o segundo 
distrito. O vereador agradeceu Maurão de Carvalho.  

 

Edilson Vieira (MDB)  

Requerimentos aprovados: patrolamento da Rua Aripuanã, entre 
avenidas Mato Grosso e 6 de Maio no Bairro Dom Bosco; 



patrolamento da Rua Pedro Lira Pessoa, entre ruas Rio Branco e 
Valmar Meira no bairro Novo Ji-Paraná; e placas com nomenclaturas 
das ruas, fixadas nas esquinas das ruas e avenidas no município de 
Ji-Paraná. 

 

Benefícios 

Isaias Arnica (PSB) falou na tribuna sobre a emenda liberada pelo 
deputado federal Expedito Neto para bloqueteamento de 450 metros 
da rua Porto Rico. O vereador agradeceu ao deputado Laerte Gomes 
pelo trabalho realizado em Ji-Paraná e pela liberação de emendas 
para 330 metros de asfalto na rua Sebastiao Geraldo no bairro 
Valparaíso e uma academia de saúde para a pista de kart, na T-26. 

 

Affonso Cândido (DEM)  

Requerimentos aprovados: reposição de lâmpadas na Rua 13 de 
Setembro, em frente ao nº 55, no Bairro Urupá; patrolamento e 
cascalhamento da Rua São João (rua que faz lateral da Igreja 
Assembleia de Deus), no Bairro Casa Preta; e Recuperação de bueiro 
localizado na Rua Padre Silvio Micheluzzi, no trecho entre as ruas 
Brasiléia e Xapuri, no Bairro Riachuelo. 

 

Cláudia de Jesus (PT) 

Requerimentos aprovados: solicitando reposição de 20 lâmpadas no 
Loteamento Rondon, Capelasso Linha 94; implantação de ponto de 
ônibus com cobertura e bancos, em vários pontos da cidade de Ji-
Paraná; conclusão asfáltica da Rua Mato Grosso, entre as ruas 
Avenca e Cabral, Bairro Santiago; gestão junto aos órgãos 
competentes para a conclusão asfáltica da Linha Itapirema; e conserto 
do aparelho odontológico instalado no Centro de Saúde de Nova 
Londrina. 

 

 

PROJETO APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO 



- Projeto de Lei nº 3741/2018 (2804 de origem), que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente 
exercício financeiro, e dá outras providências”. 

 

PROJETO APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

-Projeto de Lei nº 3740/2018 (2803 de origem), que "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente 
exercício financeiro, e dá outras providências".  
 


