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Sine auxilia na busca de trabalho 
me a infração penal ao direi-
to do consumidor. O posto da 
Decon na Assembleia funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas.

O Espaço Cidadania ain-
da conta com um posto do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros 
de Minas Gerais (Sindpas), 
que recebe o formulário de 
requerimento da carteira  
Sindpasse. No Espaço Cida-
dania, o posto do órgão fun-
ciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 12 horas e das 13 
às 17 horas.

Civil de Minas Gerais, que 
também compõe o Espaço 
Cidadania da Assembleia. O 
posto funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas, 
mas o agendamento deve 
ser feito previamente, pe-
lo site mg.gov.br. A primeira 
via da carteira de identidade 
e a emissão de atestado de 
antecedentes criminais são 
gratuitas.

No mesmo espaço, fun-
ciona a Delegacia de Polícia 
de Defesa do Consumidor 
(Decon), órgão ligado à Polí-
cia Civil que investiga e repri-

Sine, o cidadão deve apre-
sentar CPF, cartão do PIS e 
carteira de trabalho, ou aces-
sar o Sistema Mais Emprego, 
por meio do endereço ele-
trônico maisemprego.mte.
gov.br. O Sine funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. O atendimento 
pode ser agendado pelo site 
mg.gov.br. 
Identidade – A emissão da 
carteira de identidade e do 
atestado de antecedentes 
criminais são os serviços 
disponibilizados no Posto 
de Identificação da Polícia 

Outro órgão que atua no Es-
paço Cidadania é a Unidade 
de Atendimento ao Trabalha-
dor do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), que cadastra 
cidadãos desempregados, 
maiores de 16 anos, de forma 
a encaminhá-los a uma opor-
tunidade de trabalho. O Sine 
também presta os serviços 
de habilitação do seguro-de-
semprego, emissão da Cartei-
ra de Trabalho e Previdência 
Social e encaminhamento do 
trabalhador para programas 
de qualificação profissional.

Para fazer o cadastro no 

Espaço Cidadania atende consumidor, emite
documentos e encaminha para emprego

audiências chegou a 55,43%, 
enquanto o índice geral de 
reclamações solucionadas foi 
de 84,88%. “O Procon Assem-
bleia fortalece a cidadania e a 
própria democracia, na medi-
da em que incentiva a prática 
do ‘jogo limpo’ nas relações 
de consumo”, diz Barbosa.

de senhas até as 17 horas).
De acordo com o coorde-

nador do Procon Assembleia, 
Marcelo Barbosa, em 19 anos 
de atuação, o órgão realizou 
1,86 milhão de atendimen-
tos. Segundo dados do Rela-
tório Institucional de 2016, o 
índice de acordo firmado nas 

atestem sua alegação. O Pro-
con Assembleia realiza aten-
dimentos presenciais de se-
gunda a sexta-feira, em duas 
unidades: no Espaço Cidada-
nia, das 8 às 14 horas, e na 
Unidade Casa do Consumidor 
(Rua Goitacazes, 1.202), das 8 
às 18 horas (com distribuição 

Não é raro encontrar uma 
pessoa com dificuldades para 
resolver um problema com 
uma empresa de telefonia e 
de TV por assinatura. Ou que 
busque uma oportunidade de 
trabalho, mas não saiba por 
onde começar sua busca. Ou 
simplesmente alguém que 
precise emitir uma carteira 
de identidade ou de traba-
lho. Essas e outras demandas 
e serviços podem ser resol-
vidos num só lugar: o Espa-
ço Cidadania da Assembleia 
Legislativa, que disponibiliza 
gratuitamente atendimentos 
em áreas de defesa do con-
sumidor e de auxílio ao tra-
balhador. Ele funciona na Rua 
Martim de Carvalho, 94, no 
bairro Santo Agostinho.

Integrante do Espaço 
Cidadania, o Procon Assem-
bleia é o carro-chefe des-
ses serviços. O órgão pode 
ser acionado sempre que o 
consumidor não conseguir 
estabelecer acordo com o 
fornecedor ou prestador de 
serviço. Para tanto, ele deve 
apresentar carteira de identi-
dade, CPF e documentos que 

Lia Priscila / Arquivo ALMG

Em 19 anos de atuação, Procon Assembleia realizou 1,86 milhão de atendimentos
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
•  Ciclo de debates em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (Sala 

de Reuniões da GPI) – reunião preparatória
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)

20 horas
•  Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de cidadão honorário a 

Oscar Araripe

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Apreciação de requerimentos na 1ª fase da Ordem do Dia. Não há pro-
posições a serem analisadas na 2ª fase.

 0h Memória e Poder – Ator Rogério Falabela
 1h Segunda Musical – Pianista Johnson Gouvêa e violonista Artur Azzi
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos 15/9 – Ações propositivas 

para o fortalecimento das políticas em prol das mulheres vítimas 
de violência 

 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 
desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros 

 6h TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2 
(Participe e influencie a destinação de recursos no orçamento 
público)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Assembleia Debate – Reforma trabalhista

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – Casamento e divisão de bens
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack 16/11 – 

Experiência uruguaia de legalização da maconha 
 12h30 Via Justiça – 1 ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2 

(Participe e influencie a destinação de recursos no orçamento 
público)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Casamento e divisão de bens
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Entrega do título de Cidadão 

Honorário de Minas Gerais ao escritor e pintor Oscar Araripe 
 21h Memória e Poder – Ator Rogério Falabela
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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PJ Minas recebe 22 câmaras novatas

te deles. Há também muita 
informação sobre o assunto 
sendo compartilhada”.

ano vão propiciar um debate 
ainda mais qualificado: “Tem 
muita relação com o ambien-

alunos vão discutir o tema 
“Educação política nas esco-
las”. Eles vão refletir sobre 
três aspectos relativos a esse 
assunto: educação política 
e currículo; interações entre 
escola e sociedade na for-
mação política dos jovens; e 
educação política para uma 
gestão democrática e parti-
cipativa nesses espaços. Na 
semana passada, os repre-
sentantes das câmaras que 
estarão no Parlamento Jovem 
participaram de um curso de 
formação de coordenadores. 

Para a gerente-geral 
da Escola do Legislativo da 
Assembleia, Ruth Schmitz, 
o aumento significativo de 
câmaras e a temática deste 

O Parlamento Jovem de Mi-
nas terá, neste ano, a parti-
cipação de 22 câmaras mu-
nicipais novatas. Ao todo, 65 
cidades deverão participar 
desta edição do projeto de 
educação política, desenvol-
vido pela Assembleia Legis-
lativa e pela PUC Minas, em 
parceria com os Legislativos 
dos municípios. 

No ano passado, inte-
graram a iniciativa estu-
dantes do ensino médio e 
superior de 43 municípios 
mineiros, divididos em 12 
polos regionais, sendo que 
nove cidades participaram 
pela primeira vez. 

Em 2017, também or-
ganizados em 12 polos, os 

Representantes das câmaras participaram de curso de formação

Daniel Protzner

EDUCAÇÃO


