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DECRETO LEGISLATIVO N° Ob  /2021 

"Concede Diploma de Honra ao Mérito à Instituição que menciona" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. l - Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito ao Movimento Popular Planta 

e Vida de Rio Verde- MOPORVI  em reconhecimento pelos seus 30 anos de 

existência, pela luta em prol da saúde e da qualidade de vida da população rio-

verdense. 

Art. 20  - Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. 

Art. 30 - Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 21 
dias do mês de abril de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores 

O Movimento Popular Planta e Vida, conhecido como MOPORV, surgiu no dia 

10  de maio do ano de 1991, em comemoração ao Dia do Trabalhador, com a 

participação de cerca de 5 mil pessoas no estacionamento do Estádio Mozart Veloso 

do Carmo, no município de Rio Verde-GO. O Movimento Popular Planta e Vida é 

uma associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a participação 

e o intercâmbio entre pessoas e grupos, resgatando o saber popular, através do 

cultivo e uso das plantas medicinais, sintonizando-as com o meio ambiente em que 

vivem e valorizando o ser humano nas práticas e princípios da economia solidária. 

A maior reinvindicação dos trabalhadores e trabalhadoras de Rio Verde, neste 

10  de maio, foi por uma saúde pública de qualidade. A partir desta necessidade, 

lideranças do Movimento Popular se organizaram e buscaram soluções concretas 

para esta problemática da saúde enfrentada pela população rio-verdense, em 

especial a empobrecida. Diversos encontros aconteceram envolvendo o Poder 

Público e a Sociedade Civil, com intuito de discutir quais os melhores caminhos para 

solucionar a falta de atendimento à saúde para a população de baixa renda. O 

primeiro passo foi a Criação do Conselho Municipal de Saúde, em sequência o 

MOPORV participou efetivamente nas discussões que viabilizaram junto ao Poder 

Público, a construção do Hospital Municipal (atual Hospital Municipal Universitário - 

HMU), para o atendimento exclusivamente do SUS - Sistema Único de Saúde. 

Nestes 30 anos de existência, o Movimento Popular é um referencial na 

defesa de uma saúde pública de qualidade, do resgate e na troca de saberes sobre 

o uso das plantas medicinais. Prova disso, desde 1991 à Instituição participa do 

Movimento Popular de Saúde - MOPS que nos anos de 2001 a 2006, juntamente 

com a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde-ANEPS, criou à 
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Plataforma Nacional para construção da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, a qual resultou aprovação do Decreto sob n° 5.813, de 22 de junho de 

2006, que garante o acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e 

fitoterépicos no SUS. 

O grupo também assumiu o cultivo de hortaliças e plantas medicinais, sem o 

uso de agrotóxicos e adubos químicos, dando os primeiros passos, como modelo de 

agricultura orgânica. A horta abastece o laboratório de fitoterapia com 80% (oitenta 

por cento) de todas as plantas utilizadas na composição dos remédios fitoterápicos. 

O laboratório usa essa diversidade para manipular xaropes, destilados, tinturas, 

pomadas, cápsulas entre outros. 

Planejando o futuro do MOPORV e garantindo segurança trabalhista aos 

membros, foi criada a Cooperativa Planta e Vida, onde todos os envolvidos no 

projeto são cooperados/as, dividindo as responsabilidades desta atividade. O aporte 

financeiro gerado com a comercialização dos produtos fabricados na cooperativa, 

tem um destino certo: dar sustentabilidade aos projetos de caráter social do 

Movimento Popular. 

Graças à comercialização dos medicamentos ali fabricados, o movimento 

segue seu destino, resgatando a cultura milenar do povo através do uso de plantas e 

ervas medicínãis e, também, oferecendo terapias alternativas à comunidade rio-

verdense, tendo como principal objetivo, o trabalho social, visando ajudar as 

pessoas mais carentes a obterem uma melhor qualidade de vida. Frisa-se que o 

MOPORV, também desenvolve o exímio trabalho com diversas escolas do 

município, a fim de apresentar aos alunos a importância da horta comunitária, bem 

como de os ensinar o plantio e o manejo das plantas medicinais. 

Destacam-se importantes atuações do MOPORV juntamente a outras frentes 

como: a) Meio Ambiente: com a Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

b) Segurança Alimentar e Nutrïcional: compôs o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - CONSEA (2001); c) Assistência Social: compôs o Conselho 
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Municipal de Assistência Social (2001-2004), distribuição de Cestas Básicas em 

parceria com OVG, destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas 

pela pandemia do Coronavírus (2020); d) Geração de Trabalho e Renda: Compõe o 

Fórum Brasileiro e o Fórum Goiano de Economia Solidária (desde 2006); e) 

Educação: Criação do Curso Técnico de Cooperativismo - em parceria com MEC e 

o Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde (2007); f) Mulheres: Parceria com 

Pastoral da Criança, CRÀAS e PSF's com oficinas de capacítação para mulheres 

sobre Alimentação Alternativa e Plantas Medicinais; g) Cultura: resgate de tradições 

culturais como catira, folia de reis, além de realizar em parceria com Secretaria 

Ciências, Tecnologia e Cultura do município de Rio Verde, como o Projeto "Rio 

Verde Nossa História em Evidência" (2004-2009); h) Segurança Pública: Projeto: 

"Plantando Saúde" - criação da horta de plantas medicinais e hortaliças com os 

detentos da Casa de Prisão Provisória de Rio Verde/GO, i) Construção Civil: em 

parceria com BNDES e Cáritas Brasileira, realizou capacitação para jovens resgate 

Bo Construção técnica, utilizando conhecimentos artesanais para construção de 

casas de barro e técnicas de tijolos de adobe, hipe adobe, cob e taipa (2019). 

Reconhecemos aqui, a luta de homens e mulheres fundadores, os quais 

merecem nossa gratidão, em especial aos queridos Prof Claudino Collet e Sra. 

Maria Geralda Moraes Pereira (itt memoriam's), que dedicaram suas vidas nesta 

instituição e também aos senhores e senhoras: Ana Furquim Guimarães de 

Carvalho, Antonio Borges Vieira, Benjamim Ferreira Menezes, Cleonice Camargos 

Barbosa Costa, Cleuza Neidy Soares Abdala, Darcy Vieira Cabral, Derovi Pereira de 

Castro, Elijaine Alves Cabral, Genezi Alves Pereira, Jesuilton Lima Silva, José 

Aparecido Soares, Lisbete Feri-eira Tavares, Luzia Borges da Silva, Mariana Ribeiro 

Cunha Vieira, Neila Carvalho de Lima e nossa querida Sra. Osma,ina Vieira Cabral, 

que hoje, ativamente, compartilham com a população sua sabedoria popular. 

Atualmente, o Movimento Popular Planta e Vida tem como gestores: Danilo 

Monteiro Lima, Mariana Ribeiro da Cunha e Veracilda das Dores Monteiro Lima, que 
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coordenam as atividades do projeto como: a recuperação do Cerrado (em uma 

pequena área rural (1 alqueire,) na GO 174, no km 15), no município de Rio Verde-

GO, e no perímetro urbano as atividades acontecem em uma cozinha, horta 

comunitária e viveiro de mudas no Salão São Sebastião - Paróquia Nossa Senhora 

das Dores. Para manter suas atividades, possuem um laboratório de manipulação 

de fitoterápicos com xaropes, cápsulas, tinturas, pomadas e outras manipulações. O 

laboratório é uma referência no Estado de Goiás e possui autorização da Vigilância 

Sanitária Estadual e ANVISA, atendendo todos os padrões de qualidade através de 

fórmulas que une a ciência e o saber popular. 

Afinal, pelas razões aqui apresentadas e pela importância do tema, 

principalmente neste momento de enfrentamento ao CoVid-19 em que estamos 

vivendo, solicito o parecer favorável e aprovação, por todos os ilustres vereadores 

que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 21 

dias do mês de abril de 2021. 

Paulo Hu za Duarte 


