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Sessão 
A 5ª Sessão Ordinária, que aconteceu nesta terça-feira (15), foi presidida 
pelo presidente em exercício, Lorenil Gomes (PSC) e os trabalhos 
secretariados pelo vereador Jessé Bitencourt (PDT). Na Sessão foram 
aprovados requerimentos, que visam beneficiar a comunidade em diversas 
áreas. 
  
Semosp  
Edivaldo Gomes (PSB) usou a tribuna para agradecer à Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos (Semosp) pelos trabalhos realizados no bairro 
São Pedro, mesmo no período de intensas chuvas. E também ao empenho 
do governo de Rondônia e da Prefeitura de Ji-Paraná em entregar, na última 
semana, Títulos Definitivos das propriedades aos donos dos terrenos.  
  
Novo Ji-Paraná 
O vereador previu que próximos meses haverá a entrega de títulos das 
propriedades aos moradores do bairro Novo Ji-Paraná. Segundo Edivaldo 
Gomes (PSB), a área do bairro foi adquirida pelo ex-governador Ivo Cassol 
(PP) e, em 2013, foi transferida pelo governo estadual ao município. “Muito 
em breve, os moradores do Novo Ji-Paraná terão o título definitivo nas 
mãos”, assegurou. 
  
Campanha 
Ainda, em seu pronunciamento, Edivaldo Gomes (PSB) destacou a 
campanha “Páscoa feliz é Páscoa sem Zika”, realizada por uma emissora 
local de tevê, que estimula a participação de estudantes no recolhimento de 
garrafas plásticas em troca de cupons para sorteio de prêmios. Em duas 
semanas de campanha, foram retiradas das ruas mais de 60 mil unidades 
de recipientes plásticos que, invariavelmente, iriam para o lixo, ou iam 
obstruir as redes coletoras de águas da chuva. 
  
Limpeza, Patrolamento e Cascalhamento 
O vereador Jessé Bitencourt (PDT) teve aprovado os requerimentos 
solicitando equiparação salarial do cargo de médico veterinário; Limpeza e 
conservação da praça do Cemitério dos Pioneiros no bairro Urupá; 
Patrolamento e Cascalhamento nas ruas João Batista Neto, da K-5 até a K-
2, no bairro Nova Brasília; e Belém, entre T-10 e R-15 no bairro São 
Francisco, visando melhorar as condições de trafegabilidade. 
  
Boas vindas 
Joaquim Teixeira (PMDB) desejou boas vindas ao presidente da Assembleia 
Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho ao ingressar no PMDB. Na 
opinião do vereador, Maurão de Carvalho deverá ser mais uma força do 
partido na busca do crescimento econômico e social do estado de Rondônia 



e do município de Ji-Paraná. 
  
Confúcio Moura  
Mais uma vez, Joaquim Teixeira (PMDB) fez elogios ao governador Confúcio 
Moura pelas obras que o governo estadual tem realizado em Ji-Paraná. Em 
seu discurso, o vereador mencionou a entrega de Títulos Definitivos aos 
moradores do município, feita na semana passada. E ainda rebateu críticas 
de adversários políticos, e por pessoas que desconhecem a função e 
trabalho dos vereadores ji-paranaenses. 
  
Tribuna  
Paulo Moura (PSB) também parabenizou o governo estadual pela entrega de 
Títulos Definitivos em Ji-Paraná. Ele também parabenizou a manifestação 
dos ji-paranaenses contra a corrupção, ocorrida no último domingo.  
  
Audiência Pública 
O vereador convidou a população para a audiência pública que vai debater a 
“Agroecologia no Contexto Social, Político, Econômico e Cultural no Estado 
de Rondônia”, na próxima sexta-feira (18), às 8h30, no auditório do 
Instituto Federal de Rondônia, Ifro, em Ji-Paraná 
  
BR 364 
Paulo Moura (PSB) encaminhou à direção geral do DNIT solicitação de 
recuperação de trecho deteriorado da rodovia BR 364, no 2º Distrito, no 
perímetro urbano de Ji-Paraná. 
  
Budny 
O vereador repudiou a falta de iniciativa da empresa Budny em instalar uma 
unidade de montagem de tratores em Ji-Paraná, mesmo com doação de 
área e incentivos fiscais. Segundo ele, é uma promessa da direção da 
empresa que se arrasta desde 2013, sem que haja qualquer justificativa.  
  
Jorge Teixeira e Meio-Fio 
Nilton Cezar Rios (PSB) confirmou a qualidade dos trabalhos de 
pavimentação na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Jorge Teixeira, realizado 
pelo DER e com equipamentos da Prefeitura de Ji-Paraná. Ele ainda 
parabenizou a vereadora Márcia Regina por ter conseguido recursos, por 
meio de emenda do ex-deputado federal Anselmo de Jesus (PT), para 
aquisição de insumos para pavimentação de várias vias públicas. O 
vereador sugeriu formulação de um requerimento, conjunto, dos vereadores 
solicitando a construção, no menor tempo possível, de meios-fios em ruas e 
avenidas pavimentadas pelo governo estadual.  
  
Manutenções de Ruas e Iluminação 
Lincoln Astrê (PP) teve aprovado os requerimentos pedindo que seja 
efetuada as recuperações e manutenções das ruas Maracatiara, no trecho 
entre as ruas Aracajú e Brasiléia, no bairro Jorge Teixeira; Presbítero 
Honorato Pereira, no trecho entre Campo Grande e Vila Velha, no bairro 



Nova Brasília; Dr. Fiel, no trecho entre Pedro I e avenida Transcontinental, 
no bairro Vila Jotão; e Avenida Brasil, entre as ruas Paulo Freire e Francisco 
Pereira Santo, no bairro Nossa Senhora de Fátima; e Recuperação da 
Iluminação da avenida Brasil. 
  
Campanha de combate ao Aedes  
O vereador agradeceu ao secretário estadual da Saúde, Wiallimes Pimentel, 
em autorizar o fornecimento de material de campanha para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti para ajudar na conscientização e mobilização de 
moradores e acabar com os focos (ou criadouros) do mosquito. O vereador 
assegurou que as peças de publicitárias da Sesau serão muito importantes 
para continuação da campanha no município.   
  
Bosques dos Ipês 
Está confirmada, segundo Lincoln Astrê (PP), a vinda de membros da 
Comissão de Habitação da Assembleia Legislativa de Rondônia para 
audiência pública, no dia 18 de março, a partir das 16 horas, para definir 
responsabilidades de problemas estruturais no bairro Bosques dos Ipês. A 
audiência é aberta para moradores do Bosques dos Ipês e bairros vizinhos.   
  
Palestra Gratuita  
Lincoln Astrê (PP) convidou todos para participar no próximo dia 23, às 
19h30, da palestra gratuita sobre Oratória, que será ministrada pelo 
cientista político, José Luciano Dias, da Fundação Milton Campos de Brasília. 
O evento será realizado no auditório da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná 
(CDL). As inscrições deverão ser feitas no gabinete do vereador ou através 
do telefone 9285-7792, com Bolivar Brito.  
  
Circulação de Ônibus 
Lorenil Gomes (PSC) criticou a falta de circulação de ônibus coletivos 
durante os fins de semana e feriados no bairro Bosques dos Ipês. Ele pediu 
providências para que os moradores possam contar com mais linhas 
coletivas nesses dias.  
  
UBS 
Durante seu pronunciamento, o vereador reconheceu a qualidade das 
reformas nas Unidades Básicas de Saúde realizadas pela Prefeitura de Ji-
Paraná. Segundo ele, das 13 unidades em funcionamento, 11 já foram 
reformadas. As duas restantes, em breve, terão as estruturas físicas 
recuperadas. 
  
Senador Ivo Cassol 
Lorenil Gomes (PSC) finalizou com a referência ao senador Ivo Cassol (PP), 
autor do projeto de lei que pede a liberação da fosfoetanolamina sintética, 
medicamento desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) para 
tratamento de câncer. E da defesa do senador em garantir o uso do 
medicamento que ficou conhecido como a “pílula do câncer”.  
  



Mutirão de Cirurgias 
Ida Fernandes (PV) informou que participou do mutirão de cirurgias de 
vitrectomia em Porto Velho. Durante o esforço da Secretaria Estadual da 
Saúde, Sesau, em zerar o número de pacientes que necessitam desse tipo 
de intervenção cirúrgica (para casos de deslocamento da retina), 300 
pessoas foram atendidas.  Oito foram da cidade de Ji-Paraná.     
  
Pronto Atendimento 
A vereadora pediu mais atenção das autoridades municipais de saúde no 
setor de pronto atendimento do Hospital Municipal. Na opinião da 
vereadora, que acompanhou o atendimento aos pacientes naquela unidade, 
é preciso mais médicos no setor em função da grande demanda e que 
“alguns” servidores públicos prestem um serviço mais humanizado às 
pessoas que buscam aliviar suas dores.    
  
Associação dos Idosos 
Ida Fernandes (PV) convidou idosos para comparecer no plenário da CMJP, 
no dia 24 de março, às 9 horas, para discussão de temas como cirurgias de 
cataratas e benefícios aos soldados da borracha para eleição da nova 
diretoria da Associação dos Idosos do Estado de Rondônia.  
  
SD 
O vereador Anderson Exceller comentou na tribuna que esta saindo do PSD, 
mas não mudará sua postura, que é defender os anseios da população. 
Agradeceu o partido, o qual ajudou a fundar, e ao deputado federal 
Expedito Netto pelo apoio. O vereador informou que vai se filiar ao Partido 
Solidariedade (SD).  
  
Creas e Cras 
A vereadora Márcia Regina teve aprovado o requerimento pedindo que seja 
adquirido um ar condicionado, e realizado reparos necessários e mobílias 
adequadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas); e Aquisição de ar condicionado para o Centro de Referência de 
Assistência Social – Cras São Francisco.  


