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VEÍCULO G1 PB DATA 10/07/18 

ASSUNTO Instalação de câmeras em pet 
shops 

AVALIAÇÃO NEUTRA 

 

Pet shops são obrigados a instalar câmeras onde animais são atendidos em 
Campina Grande 

Lei foi sancionada pelo prefeito da cidade e publicada no Semanário Oficial do Município. 
 

 

Por G1 PB 

10/07/2018 07h14  Atualizado 10/07/2018 07h36 
 

Lei sancionada foi publicada no Semanário Oficial do Município de Campina Grande (Foto: Reprodução/PMCG) 
 

Os proprietários dos pet shops e similares de Campina Grande devem instalar 

câmeras de monitoramento nas dependências onde são atendidos os animais, seja 

para consultas médicas, banhos, tosas ou outro serviço. A obrigatoriedade consta na 

lei nº 6.925, sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues e publicada no Semanário 

Oficial do Município, no último sábado (7). 

De autoria do vereador Olímpio Oliveira (MDB), o projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade. O parlamentar explicou que a propositura foi sugerida pelo Fórum de 

Proteção e Bem-Estar Animal (Fombea). 

 

Com a lei, os clientes de posse das imagens poderão responsabilizar civil e 

criminalmente quaisquer maus-tratos aos animais. 

 

De acordo com a lei, deverão ser disponibilizados monitores em lugares de fácil 

visualização, no interior dos estabelecimentos, para que os clientes tenham visão de 

seus animais ao longo de sua permanência no local. A fiscalização da lei fica a cargo 

do Procon Municipal. 
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VEÍCULO MAIS PB DATA 10/07/18 

ASSUNTO Avaliação do São João AVALIAÇÃO POSITIVA 
FISCALIZAÇÃO 

Procon fez 32 autuações no São João de CG 

10/07/2018 às 12h16 • 

O coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, informou que durante a realização do Maior São 
João do Mundo, no Parque do Povo e nos distritos de Galante e São José da Mata, foram registrados 32 
autos de infração. No Parque do Povo foram 30 autuações. 

A equipe de fiscais do Procon iniciou o trabalho no Parque do Povo, no dia 8 de junho, data da abertura 
oficial do Maior São João do Mundo.  De acordo com o levantamento feito pelo coordenador, Rivaldo 
Rodrigues, em Galante foram feitas duas autuações, a primeira em uma barraca e a segunda num 
restaurante. 

O coordenador do Procon destaca as principais infrações como sendo: falta de tabela de preços; registro de 
preço abusivo; falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC); falta de cardápio; falta de álcool gel e 
produtos com validade vencida. 

Para Rivaldo Rodrigues, a 35ª edição do Maior São João do Mundo foi uma festa mais estruturada, mais 
organizada do que a do ano passado, acrescentando que, “isso ficou claro, principalmente nas áreas de 
grande fluxo de pessoas, o que, de certa forma, facilitou o trabalho da nossa equipe”. 

No que diz respeito às autuações, o coordenador do Procon informou que elas foram em maior número que 
no ano passado. “Nós não entendemos ainda e estamos fazendo uma análise do que pode ter acontecido 
para esse aumento tão grande no desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Num primeiro 
momento, nós intensificamos as fiscalizações, montamos equipes de maneira diferente, consequentemente 
tivemos mais fiscais e mais tempo de trabalho”. 

Rivaldo defende uma maior orientação aos barraqueiros para conscientizá-los dos seus deveres e 
obrigações com o CDC. “Tivemos apenas uma conversa com eles, duas semanas antes do evento começar, 
e deixamos claro o nosso trabalho e quais os pontos a serem fiscalizados. Entregamos uma relação dos 
pontos mais importantes considerados para efeito de fiscalização. Vamos tentar entender o porquê do 
aumento das autuações este ano”, concluiu. 
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Procuradoria Geral do Município 
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VEÍCULO Paraibaonline DATA 11/07/18 

ASSUNTO Avaliação do São João AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

Procon registra aumento de autuações durante o Maior São João do 
Mundo 2018 
Codecom/CG. Publicado em 11 de julho de 2018 às 8:52. 
O coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, informou que 
durante a realização do Maior São João do Mundo, no Parque do Povo e nos distritos de 
Galante e São José da Mata, foram registrados 32 autos de infração. No Parque do Povo foram 
30 autuações. 

A equipe de fiscais do Procon iniciou o trabalho no Parque do Povo, no dia 8 de junho, data da 
abertura oficial do Maior São João do Mundo. 
 
De acordo com o levantamento, em Galante foram feitas duas autuações, a primeira em uma 
barraca e a segunda num restaurante. 

O coordenador do Procon destaca as principais infrações como sendo: falta de tabela de 
preços; registro de preço abusivo; falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC); falta de 
cardápio; falta de álcool gel; e produtos com validade vencida. 

Para Rivaldo Rodrigues, a 35ª edição do Maior São João do Mundo foi uma festa mais 
estruturada, mais organizada do que a do ano passado, acrescentando que, “isso ficou claro, 
principalmente nas áreas de grande fluxo de pessoas, o que, de certa forma, facilitou o trabalho 
da nossa equipe”. 

No que diz respeito às autuações, o coordenador do Procon informou que elas foram em maior 
número que no ano passado. 

“Nós não entendemos ainda e estamos fazendo uma análise do que pode ter acontecido para 
esse aumento tão grande no desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Num primeiro 
momento, nós intensificamos as fiscalizações, montamos equipes de maneira diferente, 
consequentemente tivemos mais fiscais e mais tempo de trabalho”. 

Rivaldo defende uma maior orientação aos barraqueiros para conscientizá-los dos seus 
deveres e obrigações com o CDC. 

“Tivemos apenas uma conversa com eles, duas semanas antes do evento começar, e 
deixamos claro o nosso trabalho e quais os pontos a serem fiscalizados. Entregamos uma 
relação dos pontos mais importantes considerados para efeito de fiscalização. Vamos tentar 
entender o porquê do aumento das autuações este ano”, concluiu. 
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VEÍCULO Portal TV Cariri DATA 12/07/18 

ASSUNTO Taxa para religar água, gás e luz AVALIAÇÃO NEUTRA 

 

Lei proíbe taxa para religar água, luz e gás em Campina Grande 

A Lei nº 627/2017, que proíbe a cobrança de taxa de religação de energia elétrica, gás, água e 

saneamento em Campina Grande, teve aprovação em maio deste ano pela Câmara Municipal 

de Campina Grande (CMCG) , e entrou em vigor na terça-feira (10), após ser sancionada pelo 

prefeito Romero Rodrigues (PSDB). A medida só não vale quando o consumidor tiver pedido a 

interrupção do serviço. 

“No nosso entendimento, o consumidor já é muito penalizado com a suspensão de serviço 

cortado. Além disso, vêm multas, juros, correção monetária e uma taxa de religação. É uma 

penalização de até cinco vezes mais e tem operadora dessas como, por exemplo, para o 

consumo de R$ 31, a taxa é de R$ 55, praticamente o dobro do que a pessoa consome. Então é 

uma cobrança abusiva”, destaca o autor do projeto, o vereador Olímpio Oliveira (MDB). 

Com a nova lei sancionada, as distribuidoras que não cumprirem o que foi homologado podem 

pagar multa de até R$ 2 milhões, seguindo o Código do Consumidor. A pessoa que tiver o 

serviço cobrado pode ligar diretamente para a fiscalização, que fica a cargo do Procon 

Municipal, assim ela pode recorrer ao direito garantido pela lei. 

De acordo com o gerente regional da PBGás, Renato Vilarim, essa é uma decisão local que o 

jurídico da distribuidora irá verificar. “Eu acredito que iremos recorrer, embora assim… A gente 

não tenha tido problemas nesse sentido, porque a demanda daqui [Campina Grande] nunca 

apresentou clientes que tenha passado por isso, embora a gente precise dessa determinação 

pra que possa atender à clientela”. 

O Portal Correio também entrou em contato com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 

(Cagepa) para saber o posicionamento da distribuidora, mas não obteve retorno. A Energisa, 

por sua vez, disse que ainda não tem conhecimento do teor dessa lei e o tema será estudado. 

O post Lei proíbe taxa para religar água, luz e gás em Campina Grande apareceu primeiro em 

Portal Correio. 
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VEÍCULO Paraibaonline DATA 13/07/18 

ASSUNTO Atendimento prioritário a 
autistas 

AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

Lei que garante atendimento prioritário a autistas passa a ser fiscalizada 
em CG 
Da Redação com Ascom. Publicado em 13 de julho de 2018 às 22:41. 

Com a sanção da lei estadual 11.090/2018 que garante o atendimento prioritário a pessoas 

com autismo, o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) de Campina 

Grande passa a fiscalizar se os estabelecimentos públicos e privados (comerciais ou não) da 

cidade estão cientes da nova legislação que se descumprida pode acarretar em multas de até 

R$ 1.431,90 (30 ufirs). 

Na manhã desta quinta-feira, 12, o coordenador executivo do Procon municipal, Rivaldo 

Rodrigues recebeu a visita do autor da lei estadual, o deputado estadual Bruno Cunha Lima. 

Na ocasião, o órgão recebeu placas de atendimento prioritário com o símbolo mundial do 

autismo que devem ser afixadas em local visível nos estabelecimentos. 

Rivaldo Rodrigues afirma que a fiscalização vai ser intensificada para garantir que o direito das 

pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) seja respeitado. Que não deverão mais se 

sujeitar às filas de espera comuns e assim receberão o atendimento de suas demandas de 

uma forma mais rápida. Em caso de não cumprimento da lei o órgão de defesa do consumidor 

está disponível para receber as reclamações pelo número de telefone 151. 

Durante a tarde uma equipe de fiscais do Procon visitou casas lotéricas, bancos e 

supermercados da cidade, onde afixaram as placas com o símbolo mundial do autismo e 

apresentaram a lei estadual. 
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VEÍCULO Paraibaonline DATA 16/07/18 

ASSUNTO Taxa para religar água, gás e luz AVALIAÇÃO NEUTRA 

 

Coordenador do Procon-CG comenta fiscalização de novas leis na cidade 
Da Redação*. Publicado em 16 de julho de 2018 às 10:03. 

 

O coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, 

comentou a lei que foi sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) que 

proíbe taxa de religação de luz, água e gás em Campina Grande e citou que 

cabe à instituição fiscalizar a aplicação da lei. 

Ele comentou que a lei depende basicamente da reclamação prévia do 

consumidor ao Procon. 

Rivaldo mencionou que a lei veio em boa hora e é importante para todos os 

munícipes de Campina Grande. Também garantiu que serão punidos eventuais 

descumprimentos da legislação. 

– Já estamos a postos para eventuais reclamações a respeito do assunto – 

disse. 

O coordenador ainda destacou que a lei de atendimento prioritário para autistas 

também está em vigor e citou que é muito difícil identificar a pessoa que possui 

essa condição. 

Ele ainda disse que o Procon conta com a parcimônia da população em geral 

para que a lei seja bem aplicada. 

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM 


