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Tramitação Digital de Documentos com SAPL 
5 mensagens

Cintia Elisa Effting <cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br> 29 de janeiro de 2019 11:59
Responder a: cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br
Para: francisco@camaraitapoa.sc.gov.br

Prezado Francisco
 
Sou analista de sistemas da Câmara Municipal de São José dos Pinhais - PR e gostaria de saber se você tem
disponibilidade para compartilhar seu case de tramitação digital de documentos com o SAPL.
Teria disponibilidade para nos receber em uma visita para que possamos nos informar e verificar a possibilidade
de implementar o mesmo aqui em nosso município?
 
Desde já agradeço,
 
--  

 

Protocolo Câmara Municipal de Itapoá <protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br> 31 de janeiro de 2019 09:51
Para: Francisco Soares <francisco@camaraitapoa.sc.gov.br>

Protocolo 023
 
Em ter, 29 de jan de 2019 às 12:08, Francisco Soares <francisco@camaraitapoa.sc.gov.br> escreveu: 

Para protocolo de requerimento de informações.
 
Att,
Francisco
TI
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Francisco Soares
Setor de Tecnologia 
Câmara Municipal de Itapoá - SC
www.camaraitapoa.sc.gov.br
(47) 3443-6146
(47) 9693-1404
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--  
Leonice Marli Riskowski
Setor Protocolo

Cintia Elisa Effting <cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br> 1 de fevereiro de 2019 10:59
Responder a: cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br
Para: Francisco Soares <francisco@camaraitapoa.sc.gov.br>

Bom dia Francisco

Obrigada pelo retorno.

Poderiamos então agendar uma visita dia 11/02/2019 às 10 horas da manhã?

Neste primeiro momento irão:

Eu, Cintia, Analista de Sistemas

Cassiana, Chefe da Divisão de Informática.

Christian, Diretor Geral.

 

Desde já agradeço,

--- 

 

 

Em 2019-01-31 09:10, Francisco Soares escreveu:

Bom dia Sra. Cintia, tudo bem?
 
Será uma satisfação recebermos os servidores e/ou vereadores da Câmara Municipal de São José dos Pinhais.
Recomendamos que um ou mais vereadores também acompanhem os servidores da Casa, para darmos uma
motivação política na implantação do processo legislativo digital.
 
Usamos exclusivamente software livre para todo o processo legislativo digital, e os próprios servidores e
vereadores tramitam e operam o sistema SAPL e as ferramentas de assinatura com certificado digital no padrão
ICP-Brail, como o LibreOffice e o sistema operacional Linux Ubuntu.
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Então, deixou registrado o convite! Podemos recebê-los em qualquer dia da semana, no período matutino, com
exceção da terça-feira, em virtude da reunião das comissões permanentes.
 
Até breve!
--  
Francisco Xavier Soares Filho
Setor de Tecnologia 
Câmara Municipal de Itapoá - SC
www.camaraitapoa.sc.gov.br
(47) 3443-6146
(47) 9693-1404
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cintia Elisa Effting <cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br> 7 de fevereiro de 2019 14:33
Responder a: cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br
Para: Francisco Soares <francisco@camaraitapoa.sc.gov.br>

Olá Francisco, tudo bem?

 

Infelizmente o diretor geral terá um compromisso em que terá que representar a câmara dia 11.

Podemos transferir para o dia 13/02?

 

Desde já agradeço,

--- 

 

 

Em 2019-02-01 11:23, Francisco Soares escreveu:

Confirmado! Aguardamos vocês. Att, Francisco
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Francisco Soares
Setor de Tecnologia 
Câmara Municipal de Itapoá - SC
www.camaraitapoa.sc.gov.br
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Cintia Elisa Effting <cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br> 13 de fevereiro de 2019 08:28
Responder a: cintia.elisa@cmsjp.pr.gov.br
Para: Francisco Soares <francisco@camaraitapoa.sc.gov.br>

Bom dia Francisco

Estamos a caminho!

--- 

 

 

Em 2019-02-07 16:51, Francisco Soares escreveu:

Pode ser dia 13/02, sem problemas! Até mais
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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