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 Graduado em Direito pela Universidade Federal de 
Alagoas (2005); 

  Pós Graduado em Direito do Consumidor pela 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e 
da Região do Pantanal, UNIDERP; 

  Pós Graduado em Gestão Estratégica Empresarial 
pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, 
ISLA, Portugal; 

 Pós Graduado em Gestão Pública pela Faculdade 
Maurício de Nassau 

 Vice-presidente do Conselho Estadual de Proteção 
ao Consumidor; 

 1º Secretário da Associação Brasileira de PROCON'S. 

Rodrigo Cunha 

rodrigocunha@procon.al.gov.br 



Atribuições do superintendente: 

 

 Gerir o órgão; 

 Responsável pela execução da política proteção 

e de defesa do consumidor; 

 Promover a integração entre o Governo Estadual 

e a comunidade, objetivando a busca de soluções 

para assuntos referentes à orientação, proteção 

e defesa do consumidor; 

 Elaborar e aperfeiçoar os recursos institucionais 

e legais, genéricos ou específicos de orientação 

e proteção ao consumidor; 

 



 Atribuições: 

 Assistir o Superintendente do PROCON na prática 

de atos de gestão e na execução das demais 

atividades de sua esfera de competência; 

 Elaborar correspondência, memorandos e 

circulares oriundos da Superintendência; 

 Organizar e manter em dia os documento e 

correspondências emitidas e recebidas pela 

Superintendência. 

 

Nádia Peroba 



 

 Atribuições: 

 Gerenciar o relacionamento com órgãos de imprensa e 

meios de comunicação de massa; 

 Manter atualizado e ativo o domínio institucional do 

PROCON/AL, disponível no sítio: www.procon.al.gov.br; 

 Assessorar a Superintendência e todos os outros setores 

do PROCON em entrevistas à imprensa e participação em 

eventos e cerimônias formais; 

 Fazer matérias e releases à imprensa; 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das atividades do 

setor. 

 

Patrícia Melro – Jornalista 

Flávia Agra – Estagiária 

Rodolfo Ventura – Estagiário 

Geane Silva - Estagiária 

http://www.procon.al.gov.br/


 Atribuições: 

 Compete prestar assessoramento especializado 

ao Superintendente, na prática de atos de gestão 

e na execução das demais atividades de sua 

esfera de competência. 

 Responsável pelo Núcleo de Superendividamento. 

 Responsável pelo convênio TJ/Projudi; 

 Realização de palestras e entrevista; 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das 

atividades desenvolvidas. 

 

Cora Ramos 

Vanessa Fonseca 



 Atribuições: 

 Manter atualizado o Cadastro de Reclamações 

Fundamentadas; 

 Realizar Backup diário dos arquivos do sistema; 

 Cadastrar empresas para acesso à CIP Eletrônica. 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das 

atividades do setor. 

 

Fabrício Azevedo 



 Atribuições: 

 Prestar assessoramento ao Superintendente, na 

definição do suporte tecnológico em informática, 

disponibilizando a informação para a rede de 

planejamento e avaliação da gestão pública; 

 Manter os equipamentos de informática em condições 

de funcionamento; 

 Dar suporte referente aos equipamentos de 

informática dos setores do Procon; 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das atividades do 

setor. 

 

Ricardo Alcântara 



 Atribuições: 
 Auxiliar direta e indiretamente o Superintendente no 

desempenho de suas atribuições; 

 Substituir o Superintendente em suas faltas e 
impedimentos; 

 Desempenhar outras atribuições mediante expressa 
delegação do Superintendente. 

 Recepcionar as demandas dos setores referente a 
materiais de consumo e permanente; 

 Solicitar diárias, passagens, combustível, reparos de 
equipamentos e transporte; 

 Colher até o 5º dia do mês os relatórios de atividades 
do setor e encaminhar à Superintendência. 

Mônica Peixoto 



 Atribuições: 
 Prestar assistência jurídica ao 

Superintendente, aos demais setores; 

 Elaborar minutas, contratos, convênios 
e demais documentos de interesse da 
Superintendência; 

 Instaurar procedimento administrativo 
em face de qualquer notícia de lesão ou 
ameaça de lesão a direito do 
consumidor; 

 Analisar processos de Auto de Infração 
oriundos da fiscalização do PROCON. 

 Instruir de forma técnica e legal todos 
os atos do PROCON; 

 Fazer conciliação e atendimento ao 
consumidor; 

 Desempenhar outras atividades 
relacionadas com a Assessoria Jurídica. 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das 
atividades do setor. 

 

Ubirajara Reis 

César Caldas 

José Carlos 



 Atribuições: 

 Recepcionar e orientar o 

consumidor; 

 Registrar as denúncias em formulário 

próprio e tomar as medidas para 

solucioná-las; 

 Encaminhar as reclamações a 

Gerência de Cartório para 

providenciar audiência conciliatória; 

 Encaminhar para a Gerência de 

Fiscalização os casos que exigem 

diligências ou ao órgão Judiciário os 

casos que assim exigirem; 

 Expedir ofícios aos reclamantes e 

reclamados relativo as reclamações; 

 

Denys Malta 



 Remeter os assuntos 
pendentes de solução aos 
órgãos competentes, 
dentro de suas respectivas 
áreas de atuação e 
jurisdição, para 
subsequentes providências 
e medidas pertinentes; 

 Comunicar solução da 
denúncia ao consumidor e 
determinar arquivamento 
do processo, com vistas a 
Gerência Jurídica com 
posterior encaminhamento 
ao Superintendente; 

 Emitir até o 5º dia do mês 
relatório das atividades do 
setor. 

 



 Atribuições: 

 Protocolar, expedir e arquivar documentos; 

 Processar as reclamações; 

 Elaborar pauta de audiência; 

 Controlar a tramitação do processo; 

 Guardar e arquivar os atendimentos e processos 
executados; 

 Emitir certidões negativas; 

 Manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das atividades 
do setor. 

 

 

Carlos Arraes  José Manoel  Manoel Rocha  Ana Késia 

Rafael Bezerra  Dulce Tavares  Andrielly Hamona 

 



 Atribuições: 

 Fiscalizar as relações de consumo; 

 Expedir notificação; 

 Efetuar diligências especiais no 
atendimento de reclamações 
formuladas pelos consumidores, 
notadamente aquelas que 
necessitam de verificação in loco 
para a comprovação da possível 
prática infrativa; 

 Fiscalizar, de forma preventiva, a 
veiculação da publicidade enganosa 
ou abusiva; 

 Proceder com decoro no exercício 
da função, visando preservar a 
imagem do PROCON; 

 

João Lessa 

Ricardo Melo 

Roberto Melo 

Salustiano Tenório 

Hideraldo Cezar 

Virgínea Baia 

Wilvo Leite 

Yuri Cortez 

 



 Atribuições: 
 Receber amostra de produtos 

apreendidos ou recolhidos por suspeita 
de estarem em desacordo com as 
normas expedidas pelos órgãos 
competentes; 

 Vistoriar a realização do serviço, objeto 
da reclamação, emitindo parecer e 
visando instruir o processo em 
tramitação; 

 Exercer qualquer outra atividade 
prevista em leis e regulamentos 
pertinentes. 

 A fiscalização será efetuada por agentes 
fiscais devidamente credenciados e 
identificados; 

 Realizar pesquisas de preços ou 
qualquer outro tipo de pesquisa 
solicitada pela Superintendência;  

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das 
atividades do setor. 

 



 Atribuições: 

 Elaborar o Orçamento Anual; 

 Controle de Receita e Despesa; 

 Empenhar, liquidar e pagar aos fornecedores; 

 Conciliação Bancária mensal 

 Prestação de Contas mensal (balancetes); 

 Cadastramento de fornecedores e estagiários no 

(SIAFEM);  

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das atividades 

do setor. 

 

Laís Gama 

João Paulo 



 Atribuições: 
 Coordenar e acompanhar as atividades da EEDC - Agendamento de 

cursos, palestras, seminários.  

 Responsável pelo relacionamento institucional do Procon com Órgão 
externos; 

 Elaborar estratégias de ações para as atividades realizadas pelo Órgão; 

 Manter  os funcionários do Procon, bem como a Secretaria da Mulher, 
Cidadania e dos Direitos Humanos informada das atividades 
relacionadas ao Procon; 

 Dirigir conteúdo e funcionamento da TV Procon. 

 Monitorar e alimentar o microblog  @procon_al com periodicidade; 

 Utilizar de canais de comunicação interna, como jornal interno, e-mail 
e em murais, para divulgar açoes do Procon; 

 Desenvolver trabalhos de integração e motivação da equipe; 

 Agendar e articular as atividades com Procon Móvel . 

 Emitir até o 5º dia do mês relatório das atividades do setor. 

 

Leandro Azevedo 



José Cícero 

Adilson Paiva 

Valdenis Ferreira 

Edson dos Santos 


