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Sessão
A 11ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (2), foi presidida
pelo vice-presidente da Câmara, Joaquim Teixeira (PMDB) e os trabalhos
secretariados pela vereadora Silvia Cristina (PDT). Na Sessão foram
aprovados requerimentos e projetos, que visam beneficiar a comunidade
em diversas áreas.
Moções de Aplausos
Silvia Cristina (PDT) entregou Moções de Aplausos, prestando homenagem
e reconhecimento, a equipe de Educação de Trânsito do Detran e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), representada pela policial Ângela Brondolo.
Maio Amarelo
A homenageada e representante estadual do Maio Amarelo, Marta Rosa
agradeceu a homenagem da vereadora Silvia Cristina (PDT) e declarou
oficialmente aberto o Movimento em Ji-Paraná, que tem o objetivo de
contribuir para a diminuição dos índices de mortos e feridos no trânsito. O
Juiz Titular da 3ª Vara Criminal e Delitos de Trânsito, Dr. Oscar Francisco
Alves Júnior também comentou sobre a importância do Movimento Maio
Amarelo.
Moção de Aplauso I
O professor Geremias Dourado recebeu Moção de Aplauso expressando
homenagem e reconhecimento pelos relevantes trabalhos prestados em prol
das crianças. A propositura é do vereador Jhony Paixão (PRB).
Maio Amarelo I
O vereador Edilson Vieira (PMDB) destacou na tribuna o Maio Amarelo,
parabenizou o Detran pela campanha e falou da importância de intensificar
as palestras educativas sobre o trânsito nas escolas.
Coleta, Limpeza e Arborização
Edilson Vieira (PMDB) teve aprovado os requerimentos pedindo a
implantação da coleta seletiva de lixo com coletores caracterizados nos
Bairros Centro, Casa Preta, Urupá, Jardim dos Migrantes e Nova Brasília;
que seja mantido uma equipe de funcionários para limpeza e manutenção
do Cemitério da Saudade; e projeto de arborização urbana com fator
estético e paisagístico da Avenida Transcontinental, em toda sua extensão.

Café Clonal, Incra e Audiência
Claudia de Jesus (PT) também parabenizou a equipe do Detran e falou do
Movimento Maio Amarelo. A vereadora disse na tribuna que esteve na
Seagri em Porto Velho solicitando a entrega de mais de 98 mil mudas do
café clonal para os produtores, que provavelmente deverão ser beneficiados
em outubro; visitou o Incra para reivindicar um estudo na área do
aeroporto, visando analisar a documentação das famílias que residem
naquela localidade; e falou das conquistas da Audiência Pública sobre
Planejamento para manutenção do Setor Rural, infraestrutura das estradas
vicinais, pontes e bueiros dos setores Riachuelo, Gleba G, Itapirema e Setor
das 200.
Benefícios
A vereadora Claudia de Jesus (PT) teve aprovado os requerimentos
solicitando recuperação da Rua Luiz Muzambinho, entre as ruas Guanabara
e Vila Velha, no Bairro São Francisco; providências quanto ao sistema de
vigilância no CEDEL aos sábados durante o dia; redutor de velocidade na
Rua Santa Izabel, entre os Bairros Jardim Presidencial e Jardim dos
Migrantes; que a Linha Santa Rita pertencente ao Município de Ji-Paraná,
seja transferida a responsabilidade para o Governo do Estado de Rondônia
para mantê-la em boas condições de trafegabilidade por ser uma linha
coletora das linhas 102, 106, 110 e 114; e recuperação da Estrada do KM
14, que liga os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná.
Esgoto, PM e Passeio
O vereador Jhony Paixão (PRB) falou na tribuna sobre a falta de
planejamento da rede de esgoto do Morada Melhor II; operação da Polícia
Militar na pista de Kart, onde foram apreendidos 19 veículos, no último fim
de semana; e convidou todos para participar no próximo domingo (7), a
partir das 14 horas, do passeio ciclístico alusivo ao Movimento Maio
Amarelo, saindo da frente do Fórum e percorrendo as principais ruas e
avenidas do município.
Requerimentos
Jhony Paixão (PRB) teve aprovado os requerimentos pedindo colocação de
divisórias nos banheiros da creche Municipal de Ensino Infantil Marcelino
Callegari, localizada na Rua João Nascimento, Bairro São Bernardo;
recuperação do piso de embarque e desembarque de pacientes do Hospital
Municipal; implantação de ciclo faixa no Anel Viário, em toda sua extensão,
no Município de Ji-Paraná; recuperação da malha asfáltica da ruas Uruguai,
entre a Avenida Edson Lima do Nascimento (Linha 94) e a Rua México;
patrolamento, cascalhamento e reparos nas pontes da Linha Universo I,
Zona Rural; entre outros.

Ambulância
Lorenil Gomes (PTB) comentou que o Distrito de Nova Londrina foi
beneficiado com uma ambulância, na última semana, pelo deputado Laerte
Gomes. O vereador agradeceu o deputado por ter atendido o seu pedido e
os vereadores que participaram da entrega.
Frigorífico
O vereador disse que protocolou em Brasília documentos solicitando um
frigorífico de peixe para o município e recebeu a resposta do Ministério
informando que já está sendo feita a análise para a implantação do
frigorífico e da fábrica de gelo.
Tribuna Livre
Lorenil Gomes (PTB) falou sobre o seu requerimento que institui a
implantação do programa Tribuna Livre na Câmara Municipal. “A Tribuna
Livre é um instrumento democrático que permite aos cidadãos
pronunciarem sobre os assuntos da cidade. A tribuna estará aberta uma vez
por mês em Sessão Ordinária desta Casa de Leis”, informou.
Caçambas
O presidente da Câmara, Affonso Cândido (DEM) comentou na tribuna sobre
a Lei n°2484, de 26 de junho de 2013, de sua autoria, que estabelece
normas para o uso de caçambas estacionárias para o acondicionamento de
entulhos de obras. O presidente da Casa de Leis disse que encaminhará
ofícios para as empresas pedindo que cumpram a lei colocando nome e
telefone da empresa nas caçambas, faixas reflexivas, entre outros pontos
garantindo a segurança de pedestres e condutores de veículos.
Reunião e Hipermercado
Affonso Cândido (DEM) também falou sobre a reunião na Associação
Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip), que aconteceu na última sextafeira, sobre o programa de incentivo para instalação de novas empresas que
devem gerar mais empregos e renda no município. O presidente disse que
na ocasião pediu ao engenheiro Umberto Custódio, responsável pela
construção do Hipermercado Atacadão do Grupo Carrefour, que dê
preferência para as empresas locais nas compras de insumos e na
terraplanagem. A previsão para início das obras é para o próximo mês de
junho, na BR 364, esquina da Linha 94.
Melhorias
O presidente da Câmara teve aprovado os requerimentos pedindo a

construção de quebra-mola na Avenida das Seringueiras, entre as ruas
Tarauacá e Santa Clara, no Bairro Cafezinho; recuperação por meio de
tapa-buracos das ruas Dário Souza Aguiar, em toda sua extensão, no Bairro
Parque dos Pioneiros; e José Eduardo Vieira (T-05), entre a Avenida
Maringá e Rua Curitiba, na frente da Friocenter, no Bairro Nova Brasília;
patrolamento e cascalhamento da Rua Guarulhos, no trecho entre as ruas
Maracatiara (T-20) e Cedro (T-23), no Bairro JK; e reposição de lâmpadas
em caráter de urgência na frente e na lateral do Centro Universitário
Luterano de Ji-Paraná (Ceulji/Ulbra).
Campanha
Edivaldo Gomes (PSB) falou sobre o seu requerimento aprovado pedindo ao
Poder Executivo estudos para desenvolvimento de Campanhas de
Identificação e Prevenção de Casos de Depressão. “Devido aos muitos casos
de suicídios registrados no Estado, onde se tem uma das maiores taxas de
mortes entre jovens, agravados pelo jogo virtual Baleia Azul, estas
campanhas são muito importantes e podem ser feitas através de
assistentes sociais do município, de enfermeiros e auxiliares de enfermagem
lotados na rede pública e, especialmente, através de professores”, afirmou.
Rotatória e Recurso
Isaias Arnica (PSB) agradeceu a AMT por atender a sua reivindicação e
iniciar a instalação de uma rotatória na T-23, com a Maringá. O vereador
informou que atendendo ao seu pedido o deputado federal Expedito Netto
liberou emenda no valor de R$ 400 mil para a Saúde. “Vou conversar com o
secretário municipal de Saúde, Renato Fuverki para analisarmos o melhor
local para investir este recurso e beneficiar a população”, disse.
Limpeza e Redutor de Velocidade
O vereador Marcelo Lemos (PSD) teve aprovado os requerimentos pedindo
a limpeza, patrolamento e cascalhamento da Rua Capitão Silvio, trecho
entre as ruas Rio Jaru e Dos Universitários, no 1º Distrito; e Implantação de
redutor de velocidade na Rua Mato Grosso, entre as ruas Fernandão e
Carlos Drummond de Andrade, no 1º Distrito.
Recursos e Funai
Marcelo Lemos (PSD) comentou que a seu pedido o deputado federal,
Expedito Netto liberou R$ 500 mil para a construção de um campo sintético
para o Cedel e R$ 210 mil para a compra de um trator para a Aldeia Gavião.
O vereador falou sobre a sua viagem a Brasília, onde visitou o FNDE
pedindo a liberação de recursos para as creches das escolas municipais, na
Funai para resolver a nomeação do coordenador técnico substituto como
efetivo,Wiliam, a instalação da coordenação da Aldeia Gavião em Ji-Paraná
e a manutenção do Cacique Gavião no quadro.

Distrito Industrial
O vereador Ademilson Procópio (PTB) teve aprovado o requerimento
solicitando patrolamento e cascalhamnto das Ruas Paineira, Pau Brasil,
Cerejeiras e Jacarandá no Distrito Industrial.
Cascalhamento e Poltrona
Na Sessão foram aprovados os requerimentos do vereador Joaquim Teixeira
(PMDB) pedindo patrolamento e cascalhamento da Rua Cipó, com a Avenida
Elias Cardoso Balau, no Bairro São Bernardo; e aquisição de poltrona para
acompanhante nos Hospital Municipal.
Recuperação e Quebra-Molas
Obadias Ferreira (DEM) teve aprovado os requerimentos solicitando a
recuperação da Rua 07 de Setembro, em toda sua extensão, no Bairro
Urupá; e construção de redutores de velocidade (quebra-molas) e
sinalização na Avenida Ji-Paraná, com Rua Oscarina Marques, no Bairro
Urupá.
Reparos
A vereadora Silvia Cristina (PDT) teve aprovado os requerimentos pedindo
reparo da Avenida das Seringueiras (T-14, com Rua Manoel Franco, no
Bairro Nova Brasília; e recuperação na Rua São Luiz (T-04), no Bairro Nova
Brasília.
Cópia
O vereador Welinton Fonseca - Negão filho do Isaú (PR) teve aprovado o
requerimento solicitando cópia do Processo do Semáforo que compreende o
eixo da BR-364, perímetro urbano do Município de Ji-Paraná.
PROJETO APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO
-Projeto de Resolução nº 217/2017, que “Introduz modificações na
Resolução nº 116/2000 – Regimento Interno”.

