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Agendamentos no Procon Assembleia
serão todos feitos pela internet

Guilherme Bergamini

Atendimento do Procon Assembleia está sendo aperfeiçoado por meio do agendamento eletrônico

esteja representando uma ou-
tra pessoa, é preciso levar uma 
cópia da identidade do interes-
sado e uma procuração simples 
assinada por ele. Não é preciso 
autenticar a assinatura. Um 
modelo de procuração pode 
ser baixado no site do Procon.
Sede – O Espaço Cidada-
nia, onde funciona o Procon  
Assembleia, fica na Rua Mar-
tim de Carvalho, 94, no Bair-
ro Santo Agostinho, em Belo 
Horizonte. Qualquer dúvida 
referente ao agendamento 
pode ser esclarecida pelo 
telefone (31) 2108-5500, no 
horário das 8 às 17 horas.

ou e-mail de quem o atendeu.
Computador – Quem não 
tem um computador ou não 
sabe como utilizá-lo deve pe-
dir ajuda a algum amigo ou 
parente, ou ainda procurar 
um estabelecimento que dis-
ponibilize computadores aos 
seus clientes, como uma lan 
house ou um cyber café. O 
Procon Assembleia também 
vai deixar um computador à 
disposição dos consumidores 
para fazer esse agendamento.

No dia de comparecimen-
to no Procon, o consumidor 
deve apresentar sua carteira 
de identidade e seu CPF. Caso 

com o agendamento.
A nova página do Procon 

traz todas as informações ne-
cessárias, inclusive sobre a 
documentação a ser apresen-
tada pelo consumidor no dia 
em que ele for registrar a sua 
reclamação.

Uma das orientações 
em destaque, por exemplo, é 
que, antes de fazer a reclama-
ção no Procon, o consumidor 
deve buscar solução para o 
problema com o fornecedor 
do produto ou serviço. Nesse 
momento, ele deve exigir o 
protocolo, se houver, ou anotar 
o nome completo e o telefone 

As filas para registrar uma recla-
mação no Procon Assembleia 
vão acabar. Desde ontem, todo 
agendamento para os serviços 
prestados pelo órgão no Espaço 
Cidadania passou a ser feito por 
meio da página do Procon, no 
Portal da Assembleia. Assim, o 
cidadão que precisa recorrer ao 
Procon já deve chegar ao local 
com sua hora marcada.

O coordenador do Pro-
con da Assembleia, Marcelo 
Barbosa, destaca que o agen-
damento pela internet é uma 
tendência mundial e já é rea-
lidade na prestação de diver-
sos serviços públicos, como 
no caso da emissão de cartei-
ra de identidade, passaporte 
e outros documentos.

“A principal vantagem 
dessa mudança é a agilidade. 
O tempo de espera do consu-
midor na sede do Procon será 
eliminado. Ou seja, ele pode 
chegar no horário marcado e 
terá garantia de atendimento 
imediato”, afirma.
Página reformulada – Agendar 
o atendimento pela internet é 
simples: basta selecionar o tipo 
de serviço, informar seus dados, 
escolher dia e horário entre as 
datas disponíveis e depois con-
ferir esses dados. Caso a pessoa 
tenha um endereço eletrônico, 
o sistema enviará um e-mail 
automático de confirmação. Se 
preferir, o cidadão ainda terá a 
opção de imprimir o formulário 

Espaço Cidadania
Vários outros serviços, além dos oferecidos pelo Procon, são prestados no Espaço Cidadania. Confira:
• Posto de Identificação da Polícia Civil

Emissão de carteira de identidade e de atestado de antecedentes criminais. Atendimento deve ser agendado on-line.
• Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Seguro-desemprego e intermediação de mão de obra.
• Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor (Decon)

Investigação e repressão de infrações penais ao direito do consumidor.
• Sindpas

Emissão da carteira Sindpasse para pessoa com deficiência. A carteira dá direito à gratuidade no transporte intermunicipal.
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9 horas
• Setembro Amarelo (Teatro) – exibição do filme Elena, seguida de debate 

com o psiquiatra Paulo Ribeiro Teixeira, secretário adjunto da Associação 
Mineira de Psiquiatria (AMP), e com Danielle Teixeira e Daniela Piroli, do 
Núcleo Psicossocial da Assembleia de Minas (NUP)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10h30

• Comissão de Segurança Pública (Área Integrada de Segurança Pública – 
Aisp –, em Belo Horizonte) – visita com o objetivo de verificar condições 
de trabalho dos servidores e avaliar estruturas prediais, sanitárias e de 
alojamento e a disponibilidade de equipamentos de proteção e segu-
rança, armamento e logística. Requerimento dos deputados Sargento 
Rodrigues, João Leite e Coronel Piccinini

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15 
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I) – discutir e 
votar proposições da comissão

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I) – discutir e 

votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Jornalista e escritor Humberto Werneck 
 1h Segunda Musical – João Pedro Dutra, Annelize Diaz e Adriano 

Lopes 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária (20/6) – Discussão sobre a situação 

do setor sucroenergético mineiro 
 4h20 Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com 

Antônio Calhau 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Compactos de Comissões
 8h50 Assembleia ao Vivo
 9h10 Palestra – A educação de jovens e adultos com autismo, com 

Júnior Ferreira e Renata Brasil 
 9h45 Compactos de Comissões
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões

 12h30 Via Justiça – Criminologia 
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 13h55 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Venezuelanos no Brasil 
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Memória e Poder – Jornalista e escritor Humberto Werneck
 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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Pauta regimental, sem proposições para serem analisadas
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