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Sessão 

A 1ª Sessão Extraordinária, que aconteceu nesta quinta-feira (29), foi presidida pelo 

presidente da Câmara, Nilton Cezar Rios (PSB) e os trabalhos secretariados pelo vereador 

Jessé Bitencourt (PDT). Durante a sessão foram aprovados, em votação única, 10 

projetos. Entre eles o nº 3297/2014 (2465 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com a Diocese de Ji-Paraná, para repasse de recursos 

financeiros, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcela única. 

  

Diocese 

Os recursos serão utilizados pela Diocese de Ji-Paraná, através da Renovação Carismática 

Católica, na realização do 20° Vinde e Alegrai-vos – Carnaval com Cristo, de 14 a 17 de 

fevereiro, a partir das 19 horas, no Ginásio Adão Lamota. O evento, que é tradicional no 

município e sem fins lucrativos, tem como finalidade evangelizar a população, 

proporcionando um ambiente mais tranquilo.  

  

Carnaval e Calcenorte 

Este ano não vai acontecer o Carnaval Popular no Gerivaldão, mas haverá o evento 

Carnaval com Cristo. A questão foi trazida à discussão na Câmara de Vereadores por 

Silvia Cristina (PDT). “Acredito que todos os vereadores estão sensibilizados e vão 

aprovar esta louvação ao Senhor”, ressaltou. A 1ª Feira de Calçados e Acessórios de 

Rondônia (Calcenorte) foi outro ponto levantado pela vereadora, que parabenizou a CDL, 

“que promove o evento para trazer novos investidores para o município e gerar mais 

empregos, assim fortalecendo a economia”. A feira acontecerá de 3 a 5 de fevereiro no 

Paternon. 

  

Saúde 

A vereadora Silvia Cristina (PDT) intermediou conversa entre o deputado estadual 

Marcos Rogério e representante do bairro São Bernardo, no km-4, para atender o postinho 

local. Graças a este diálogo já está garantido o recurso de quase meio milhão para o 

postinho, que também vai atender bairros circunvizinhos. “São vários os recursos do 



deputado que vem ao encontro das necessidades de Ji-Paraná. Neste caso são R$ 480 mil. 

O recurso já está garantido e agora será empenhado”, falou. 

  

Contra o Câncer  

A Carreta Oncológica móvel ficará em Ji-Paraná até o fim da construção do Centro de 

Prevenção de Câncer. Silvia Cristina (PDT) ressaltou que neste momento está havendo o 

processo para contratação de um médico radiologista. “Mais uma vitória para o município 

de Ji-Paraná. E isso só foi possível por meio de apoio, como da prefeitura municipal e 

base estadual e federal”, concluiu. 

  

Segurança 

Márcia Regina (PT) enfatizou que vários roubos estão acontecendo no município. “Esta 

é uma realidade em Ji-Paraná. Nossa juventude à mercê destas práticas. Quais as 

influências negativas que tem chegado aos nossos jovens para sucumbir a este tipo de 

vida”. A vereadora cobrou mais posicionamentos aos órgãos responsáveis para que 

medidas possam ser estudadas para inibir estes crimes. 

  

Arborismo 

A propositura do vereador Nilton Cezar Rios (PSB) foi elogiada pela vereadora Márcia 

Regina (PT). “O arborismo nas margens do Rio Machado e Urupá é uma forma de 

proteção ambiental. Nossa situação é grave em relação ao meio ambiente. Grandes 

cidades já sofrem por isso e iniciativas como esta é que vão zelar pelas florestas”, disse. 

Com este gancho, Márcia Regina disse que será lançado em Ji-Paraná o projeto “Floresta 

Plantada”, iniciativa do engenheiro floresta, professor Álvaro, que na segunda-feira, às 

15 horas, na Câmara Municipal, vai detalhar sobre o trabalho, direcionado principalmente 

aos produtores rurais. 

  

Guaraná 

Nos dias 25 e 26 próximos a empresa Nestle deve estar em Ji-Paraná para diálogo com a 

Coocaram, produtora de guaraná no município. A Coocaram comercializou recentemente 

seis toneladas para Alemanha e cinco para a França. “Estamos juntos neste trabalho para 

potencializar a exportação de guaraná. Empresas com este porte precisam de 

valorização”, disse Márcia Regina (PT). 

  

Propositura 



O presidente da Câmara, Nilton Cezar Rios (PSB) autor de propositura, aprovada por 

unanimidade na Casa de Leis, para elaboração do projeto de arborização das margens dos 

rios Machado e Urupá, no perímetro urbano do município, salientou que o projeto deve 

ser colocado em prática em 60 dias. Ele agradeceu os vereadores pela aprovação do 

projeto em abril de 2014, a prefeitura, por meio da secretária de Meio Ambiente Kátia 

Casula e ao diretor de Limpeza Urbana, Elói João Rodrigues, da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos (Semosp).  

  

Defensoria 

Por intermédio dos vereadores, a Defensoria Pública terá um terreno, de doação da 

prefeitura. Na última quarta-feira houve reunião para estudo da área. “Conseguimos ver 

a viabilidade desta área para construção da sede da Defensoria. Mais um resultado 

positivo alcançado por meio de parceria entre o legislativo e executivo”, ressaltou Nilton 

Cezar Rios (PSB) 

  

Ponte 

Após terminar as obras do Governo do Estado será duplicada a ponte que liga Ji-Paraná 

a Nova Londrina, a informação foi dada por Nilton Cezar Rios (PSB). “Esta ponte já 

passou da hora de ser duplicada. Com o crescimento do setor em virtude de faculdade e 

de novos residenciais precisamos zelar pela segurança da população”, salientou.  

  

Ida Fernandes 

Nilton Cezar Rios (PSB) terminou a fala na tribuna anunciando que na segunda-feira (2) 

a vereadora Ida Fernandes (PV), que passava por problemas de saúde, retorna a Ji-Paraná. 

“Para nós é uma alegria termos de volta nossa colega, após um período preocupante”, 

falou. Também desejou um bom retorno à edil, a vereadora Márcia Regina (PT).  

  

Pacote de Obras 

Uma reunião será realizada no final de março com o vereador Anderson Exceller 

(PSD),  Ministro das Cidades Gilberto Cassab, presidente do partido PSD, e Moreira 

Mendes, presidente estadual do PSD. “Vamos dialogar sobre um pacote de obras que 

será enviado para Ji-Paraná. Já detalho que há verbas para o Minha Casa, Minha Vida, e 

mais de R$ 180 milhões para um sistema de transportes para o município. “Ji-Paraná 

precisa crescer. É uma cidade punjante e será uma das melhores do Estado de 

Rondônia”, salientou 

  



Caerd 

A situação da Caerd foi falada por Edivaldo Gomes (PSB). Ele lembrou que uma 

comissão foi formada por vereadores e o Ministério Público para sanar problemas de falta 

d’ água, junto também com o prefeito Jesualdo Pires e Agergi. “Estive nas ruas de Ji-

Paraná no período crítico tanto acompanhando as obras como visitando as residências 

para ouvir os vereadores”, salientou. A situação, disse Gomes, após intensas reuniões 

havia sido dada como resolvida. 

  

Parceria e não conivência 

No domingo, Edivaldo Gomes (PSB) esteve no bairro do Val Paraíso e circunvizinhos 

que estavam sem água. “Mais de duas mil famílias estavam sem o abastecimento de 

água”. Edivaldo salientou que mesmo com o trabalho de cobrança feita em três semanas, 

ficou indignado em ver que há parte da população que ainda carece do serviço. “Não basta 

abastecer parte do Segundo Distrito, tem que ser total. Então venho aqui para dizer que 

se a falta de água nestes pontos persistir, a Caerd precisa ser multada. Temos que ser 

parceiros, mas não coniventes”, disse. 

  

PROJETOS APROVADOS EM VOTAÇÃO ÚNICA 

 - Projeto de Lei nº 3297/2014 (2465 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com a Diocese de Ji-Paraná, para repasse de recursos 

financeiros, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcela única. Os recursos 

serão utilizados pela Diocese de Ji-Paraná, para cobrir despesas com o 20° Vinde e 

Alegrai-vos (Carnaval com Cristo). 

 - Projeto de Lei nº 3298/2014 (2466 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, no 

montante de R$ 1.264.650,16 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e 

cinquenta reais e dezesseis centavos) para atender a Secretaria Municipal de Educação. 

 - Projeto de Lei nº 3299/2014 (2467 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, no 

montante de R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais), para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo principal é dar suporte na manutenção dos 

serviços da Rede Psicossocial - CAPS. 

 - Projeto de Lei nº 3300/2014 (2468 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, no 

montante de R$ 294.850,00 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta 

reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), cujo 

objetivo principal a dar suporte na manutenção dos Serviços de Vigilância e Promoção 

em Saúde.  



 - Projeto de Lei nº 3301/2014 (2469 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no corrente exercício financeiro, no 

valor de R$ 1.426.292,33 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa 

e dois reais e trinta e três centavos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 

 - Projeto de Lei nº 3302/2014 (2470 de origem), que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, e dá outras 

providências”. 

 - Projeto de Lei nº 3303/2014 (2471 de origem), que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, e dá outras 

providências”. 

 - Projeto de Lei nº 3304/2014 (2472 de origem), que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, e dá outras 

providências”. 

 - Projeto de Lei nº 3305/2014 (2473 de origem), que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no corrente exercício financeiro, e dá outras 

providências”. 

 - Projeto de Lei nº 3306/2014 (2474 de origem), que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de Rondônia para promover 

repasse de recursos financeiros ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, no montante 

de R$ 9.000.00 (nove mil reais), mensal.  

 


