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CAC orienta público externo com eficiência
Criado em dezembro de 1995, o setor presta informações com agilidade e segurança

riC, m serviço rápi-

do e eficiente.

Esta é a melhor manei-

ra de definir o Centro

de Atendimento ao Ci-

dadão (CAC), criado
em dezembro de

1995, para aumentara
aproximação entre a

Assembléia e a socieda-

de. Informações sobre
projetos de lei, legislação vigente, atividades do

Legislativo, entre outras, podem ser fomecidas pelo

CÂC, no máximo, em 24 horas.
Rinaldo Moura Faria, responsável pelo setor

de pesquisa do CAC, conta que o atendimento

ao público externo tem sido fundamental. "Te-
mos sete funcionários preparados para isso. Re-

cebemos uma média de 35 solicitações de pes-

quisa por dia", diz. Segundo ele, os maiores clien-
tes são os orgãos públicos, como o Tribunal de

Contas e o Ministério Público. "Somos bem pro-

curados também por escritórios de advocacia e

sindicatos", diz. Os números comprovam o su-

cesso do CAC: no ano passado, foram atendidas

quase 5 mil solicitações. Em 1998, já foram fei-

tos mais de 4 mil pedidos.
Fale com as Comissões - Outro setor do CAC

que funciona no hall da Assembléia é o "Fale com

as Comissões". O serviço, inaugurado em novem-

bro de 1997, foi criado para que o cidadão possa
encaminhar sugestões, propostas e denúncias rela-

tvas a qualquer serviço ou instituição pública. Eliana

Campolina, coordenadora do CAC, conta que, nesse
período, já foram feitos 101 registros.

Qualquer pessoa pode apresentar suges-

tões ou denúncias, desde que se identifique.
Os registros são analisados pelo setor e pela

Área de Consultoria Temática da Assembléia.

Nenhum fica sem resposta e o que é pertinen-
te ao trabalho das Comissões Permanentes é

encaminhado a elas.

Usuários elogiam
atendimento

maior número de solicitações feitas ao
'frS' CAC é de pessoas físicas - 39,98%. Em
segundo lugar. com 31,98%, estão os órgãos pú-
blicos. Escritórios de advocacia ficam com 7,88%.

Gislene Ferreira, da biblioteca do Ministério
Público, destaca a agilidade dos funcionários. "O
pessoal é rápido e prestativo. Quando acontece
algum problema nos computadores, eles nos te-
lefonam avisando o atraso", comenta. Segundo
ela, o MP utiliza os serviços do CAC desde a
criação do setor.

O advogado Evaldo Lucas ficou sabendo da
existência do Centro há dois anos, através de um
deputado. "Só tenho elogios a fazer. Além da eficiên-
cia, o custo é mínimo. Apenas o material gasto é
cobrado", lembra. Evaldo Lucas recorre ao CÃ
para pedir informações a respeito das Iegislaçõ
estadual e federal e de matérias em tramitação.

CPI DOS MEDICAMENTOS
O "Fale com as Comissões está
centralizando o recebimento de
denúncias dirigidasà CRI dos
Medicamentos Falsos pelo telefone
(03/) 290-7828. A única
exigência éque odenunciantese
identifique


