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Ofício nº 150/2017/GP 

Itapoá, 24 de outubro de 2017. 
A Sua Excelência o Senhor 
Jorginho Mello (PR) – Deputado Federal 
Câmara dos Deputados – Anexo IV 
Gabinete 329 • 70160-900 – Brasília-DF 
E-mail: contato@jorginhomello.com.br 

 

Assunto: Convite ao Deputado Federal Jorginho Mello (PR), para participar de evento 

nacional em Brasília-DF sobre Transparência Pública, e acompanhar a palestra da Câmara 

Municipal de Itapoá sobre o Processo Legislativo 100% digital de Itapoá-SC. 
 

    

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, 

 

  Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente Ofício, convidar Vossa 

Excelência, de um evento nacional sobre Transparência e Acesso à Informação (link do evento: 

https://colab.interlegis.leg.br/wiki/IXEncontroGitec), nos dias 16 e 17 de novembro de 2017, 

em Brasília-DF, conforme arte oficial do evento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O GITEC (Grupo Interlegis de Tecnologia) é a maior Comunidade de Prática, com 

mais de 900 Câmara Municipais brasileiras, que trabalham de forma colaborativa, suportada pelo 

Programa Interlegis – Senado Federal, e voltada ao uso da tecnologia e do software livre no 

Poder Legislativo. 

  O Encontro do GITEC é um evento que ocorre anualmente em Brasília (DF), na 

sede do Interlegis – Senado Federal (Auditório Antônio Carlos Magalhães), e que tem por 

princípio materializar todo o intercâmbio tecnológico e os relacionamentos que são realizados 

virtualmente, além de promover a atualização tecnológica dos participantes, através de palestras, 

espaços abertos, palestras relâmpagos, minicursos e mesas redondas. 

  O objetivo principal do evento ENGITEC é buscar desenvolver um parlamento 

que seja aberto e colaborativo, e que ofereça condições para a transparência interativa e 

propositiva entre ações parlamentares, gestão de recursos do legislativo e cidadãos. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcolab.interlegis.leg.br%2Fwiki%2FIXEncontroGitec&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSo_V2ykpI1B7InqCms14CT3C1xA
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PARTICIPAÇÃO DIRETA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ NO EVENTO 

 

  O Poder Legislativo de Itapoá, representado através do servidor Francisco Xavier 

Soares Filho, proferirá uma palestra no 9º ENGITEC, na manhã do dia 17 de novembro de 2017, 

a partir das 10h30, sob o título “Casos de Sucesso: SAPL e a adoção do processo legislativo 

100% eletrônico”, no auditório Senador Antônio Carlos Magalhães. 

  Assim, dada a importância do tema Transparência Pública, do evento do 9º 

ENGITEC, e da participação direta com o Caso de Sucesso da Câmara Municipal de Itapoá, com 

o projeto de implantação do Processo Legislativo 100% digital, verifica-se a relevância da 

participação de Vossa Excelência, de maneira a prestigiar o evento e qualificar a participação do 

Parlamento Federal por convite deste Parlamento Municipal. O Deputado é um parceiro de longa 

data deste Município de Itapoá, e poderá melhor promover as práticas administrativas que 

tornarão o Poder Legislativo brasileiro mais forte, eficiência e transparente. 

  Atenciosamente, 

 

 

Jonecir Soares 

Presidente 

[assinado digitalmente] 

 
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, 
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 
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