
CAC centraliza atendimento
Centro reunirá todas as informações disponíveis, na Assembléia, para facilitar consultas do público
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O Centro de Atendimento ao Cida-
dão (CAC) começa a funcionar dia 31 de
janeiro, no hall do Palácio da Inconfidên-
cia. Desenvolvido pela Gerência-Geral
de Documentação e Informação (GDI),o
CAC vai permitir a criação de um núcleo
de atendimento diferenciado dos usuári-
os internos e externos.

O centro conterá os dados e infor-
mações já oferecidos pela GDI, como o
Mate (Matérias em Tramitação) e o
NJMG (Normas Jurídicas de Minas Ge-
rais), acrescidos das novas bases conti-
das na Rede Nacional de Comunicação
de Dados por Comutação de Pacotes
(RENPAC) e na Telemig, através do ser-
viço de Videotexto.

O usuário poderá ter acesso aos
índices econômicos da Fundação Getúlio
Vargas, demográficos e socioeconômi-
cos do IBGE, aos dados do INDI e da
Turminas. Futuramente, depois de ava-
liado o fluxo de atendimento, estes servi-
ços poderão ser ampliados, com o forne-
cimento de informações sobre a tramita-
ção de processos no Fórum de Belo Hon-
zonte,pesquisadepreçoseempregos,FGTS
e jurisprudência.

A Secretaria de Comunicação Ins-
titucional e a Gerência de Orientação e
Segurança também vão participar do
CAC. Quem procurar o balcão será aten-
dido pelo pessoal da S CI, que prestará a
informação ou o encaminhará para a área
de Documentação. A consulta também
poderá ser feita por telefone e se não
puder ser respondida pelas atendentes,

será anotada em formulário e, depois, a
resposta será remetidas ao usuário. O
CAC vai funcionar de 8h30 às 18h30.

Ocupando área de 36 metros qua-
drados, o CAC terá terminais de compu-
tador, impressoras, telefone, fax, leitor-
copiador de microfilmes e de CD-ROM.
O atendimento será feito por 15 funcio-
nários.

O Centro de Atendimento ao Cidadão vai oferecer sete serviços
• quiosque multimídia - informações so-

bre a agenda da ALEMG (Plenário,
Comissões e Espaço Político-Cultural),
localização dos gabinetes e setores da
Casa, o nome dos deputados estaduais,
a estrutura organiza-cional e o nome dos
servidores da Casa;

• informa çõesfactuais—consi ste no servi-
ço de atendimento a perguntas objetivas
por meio de acesso a bases de dados não-
textuais, como é o caso das informações
censitárias, eleitorais e dos indicadores

econômicos;
• pesquisa - busca detalhada de informa-

ções em bases de dados textuais e refe-
renciais, no caso das legislações federal
e estadual, jurisprudência, bibliografia,
etc);

• repro grafia - fornecimento de cópias de
texto integral de legislação federal e
estadual, por meios magnéticos ou mi-
crográficos (CD-ROM, microfilmes e
sistema de circulação de texto da
ALEMG), mediante pagamento da cópia

• distribuição de publicações - folhetos
relativos à atuação do Legislativo mineiro
e a eventos técnicos ou políticos que te-
nham a participação da ALEMG;

• acompanhamento do visitante - quando
se fizer necessário, na recepção de autori-
dades, ajuda a deficientes, etc;

• recebimento de sugestões - as sugestões
dos usuários externos serão encaminha-
das aos setores competentes da Casa e
verificada a possibilidade de atendi-
mento.


