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das Comissões Permanentes podem ter acesso
ao serviço" Fale com as Comissões". Em gran-
des eventos, devido à sua localização, o Centro é
referência para a Imprensa e o público. dando
suporte à Área de Comunicação Social também
durante o período de inscrições para seminários
legislativose fóruns técnicos.
Pesquisa - O público que chega ao CAC pode
se informar. no próprio local, sobre a tramitação
de leis ou projetos tanto em nível federal como
estadual; sobre o perfildos deputados ou outros
assuntos de natureza legislativa.Basta se dirigirao
setor de pesquisa, uma espécie de "posto avan-
çado" da Área de Documentação e Informação.
A livraria, que também integra o CAC e oferece
as diversas publicações da Casa. tem na Consti-
tuição o objeto de maior procura. Outro segmento
do CAC é o Posto de Identificação (Rua Dias
Adorno, 300), onde as pessoas podem pedir
desde atestados de bons antecedentes até retira-
rem documento de identidade. O posto é fruto
de parceria com a Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública.

cidadão, sendo uma das atividades mais solicita-
das as pesquisas de preços. No início deste ano,
houve grande procura pelas pesquisas sobre tari-
fas telefônicas e materiais escolares. O maior vo-
lume de trabalho refere-se à argüição de prejuí-
zos materiais. com destaque para as reclamações
contra bancos e administradoras de cartões de
crédito.
Ações na Justiça - Além disso. o Procon As-
sembléia vem buscando parcerias. entre elascom
o Movimento das Donas de Casa, para encami-
nhar ações civiscoletivas de interesse da socieda-
de. Entre as ações que merecem destaque, estão
a que solicitao fimdo Seguro ObrigatóriolDPVAT;
a contrária ao aumento das mensalidades dos pia-
nos de saúde; e a que tenta impedir que os no-
mes dos mutuários inadimplentes do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação (SFH) sejam incluídos nos
bancos de dados dos serviços de proteção ao
crédito.

om uma média mensal de 12,7 mil atendi-
mentos, o Centro de Atendimento ao Ci-

dadão (CAC). localizado no térreo do Palácio da
Inconfidência.é uma das principaisreferências para
as pessoas que visitam a Assembléia. Os servido-
res são treinados para dar informações diversas,
desde a localização dos gabinetes parlamentares
até dados do mundo oficial.Dirigindo-se ao CAC,
as pessoas que querem falar com os integrantes

Conheça os serviços do CAC

á está em funcionamento a Agência Procon.
que reúne aAssembléia Legislativa.o Ministé-
Público e a Secretaria da Segurança Pública.

com o objetivo de facilitar. cada vez mais. o
atendimento ao consumidor. O órgão. inaugu-
rado no Dia Internacional do Consumidor. 15
de março. amplia a atuação do Procon Assem-
bléia. No Procon Assembléia. o cidadão já
podia esclarecer dúvidas sobre as relações de
consumo. Agora. com a nova Agência. será
possível propor ação penal. abrir inquérito po-
liciai e até solicitar a prisão de infratores. Com
essa iniciativa. o consumidor ganhará agilidade
para resolver pendências relativas ao assunto
- algo que hoje. muitas vezes, não acontece
devido aos limites da atuação do Procon As-
sembléia.

O Procon Assembléia é subordinado à Co-
missão de Defesa do Consumidor e um dos tra-
balhos que vem realizando é o de orientação ao
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Agência Procon une Alemg, Ministério
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Confira os números
do Centro

osto de identificação: I. I mil

pessoas/mês

Pesquisas:600 pessoas/mês

Informação e orientação: I I mil

atendimentos/mês
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