
Ofício nº 72/2020/GP
Itapoá, 29 de junho de 2020.

Ao
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE)
AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (ABC)
ATT.: Exmo. Sr.  Ruy Carlos Pereira – Embaixador
Endereço eletrônico diretoria@abc.gov.br
Quadra 2 Lote 668, Brasília - DF, 70610-420

Assunto: resposta ao Ofício nº 09025.000366/2020-27, de 09/06/2020, recebido por

e-mail oficial da Câmara Municipal de Itapoá no dia 09/06/2020 – Protocolo 368/2020.

Ref.:  Programa de Cooperação Técnica Sul – Sul, entre Brasil e Timor-Leste, Projeto

BRA/13/008-S308 – Fortalecimento do Parlamento Nacional de Timor-Leste.

Excelentíssimo Senhor Embaixador,

Após  cumprimentá-lo  cordialmente,  vimos pelo  presente  apresentar  as

informações solicitadas por Vossa Excelência, sobre a cooperação técnica à distância

que continua sendo prestada, de forma voluntária, pelo cooperante e servidor público

municipal da Câmara Municipal de Itapoá Senhor Francisco Xavier Soares Filho, na

área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1) Inicialmente, agradecemos o elogio de “excelente trabalho” reconhecido

pelo  Ministério  das  Relações  Exteriores  –  Agência  Brasileira  de  Cooperação,

desenvolvido  pelo  servidor  público  municipal  de  Itapoá  Sr.  Francisco,  durante  sua

cooperação internacional em Timor-Leste. Na qualidade de atual Presidente da Câmara

Municipal  de Itapoá, informo que transmiti  o inteiro teor do Ofício do MRE/ABC ao

servidor. E que muito nos honra, enquanto povo itapoaense, em saber que um servidor

desta Câmara Municipal ajudou e continua a ajudar, inclusive de forma voluntária, para

o fortalecimento de um país tão sofrido como Timor-Leste.

2) Temos conhecimento dos principais pontos da história recente de Timor-

Leste, do genocídio ocorrido após a ocupação da Indonésia entre 1975 e 1999, pelo

ditador  Suharto,  em que mais  de  600 mil  timorenses foram mortos nesse período,

sendo um terço da população do país. Destacamos também o papel fundamental do
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notável diplomata brasileira Sérgio Vieira de Mello, que foi designado entre os anos de

1999 e 2002 como chefe da missão das Organizações das Nações Unidas (ONU) para

consolidar a independência e a redemocratização de Timor-Leste, e que até hoje o

Senhor Sérgio é lembrado com muita admiração e carinho pelo povo timorense. E que

atualmente,  através do MRE/ABC,  o Brasil  tem desenvolvido diversas cooperações

bem sucedidas em Timor-Leste, e especialmente para Itapoá, destaca-se a cooperação

na área de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Parlamento Nacional

de Timor-Leste. 

3) Em  relação  ao  relatório  das  atividades  empreendidas  pelo  servidor

Francisco  com a  instituição  do  Parlamento  Nacional  de  Timor-Leste  (PN-TL),  com

vistas a considerá-las no contexto da cooperação desenvolvida com aquele Governo,

destacam-se as seguintes ações e informações apresentadas pelo servidor Francisco:

3.1) O servidor  Francisco,  após regressar  ao Brasil  em março de 2020 da

missão  em  Timor-Leste,  tem  garantido,  de  forma  voluntária,  a  continuidade  dos

serviços e inovações tecnológicas desenvolvidos no período da cooperação técnica

brasileira naquele país,  especialmente da economicidade proporcionada com o não

pagamento de softwares proprietários que eram usados para a transcrição das atas e

sistema de gravações das reuniões no plenário  do  Parlamento  Nacional  de  Timor-

Leste, numa economia anual superior aos 150 mil dólares americanos ao PN-TL.

3.2) Do dia 13 de abril até a presente data, as fronteiras de Timor-Leste estão

fechadas para ingresso e saída de estrangeiros no território timorense, em razão de

quarentena  determinada  pelo  Governo  daquele  país,  com  o  objetivo  de  evitar  a

propagação da Covid-19.

3.3) Em razão da quarentena, o Parlamento Nacional suspendeu as reuniões

presenciais nos meses de abril e maio. Somente no mês de junho iniciaram algumas

reuniões presenciais no plenário. E esse período, foi marcado por uma instabilidade

política e dificuldade de formação de uma maioria parlamentar no País,  sendo que

Timor-Leste possui um regime parlamentarista unicameral.

3.4) Os atendimentos do servidor Francisco ocorrem de forma remota com o

uso da ferramenta Google Meet para videochamadas, pelo e-mail institucional oficial da

Câmara de Itapoá, bem como por comunicação pelo Whatsapp com os servidores do

PN-TL. As demandas e os atendimentos ocorrem principalmente por intermediação do

servidor do PN-TL e articulador da cooperação Senhor Arsênio Babo.

3.5) Foram realizados atendimentos registrados nos dias 16/06, 15/06, 02/06,

28/05, 19/05, 06/05, 04/05, 03/05, 26/04, 10/04, 08/04, 03/04, 02/04, 24/03, 19/03 do

ano  de  2020.  Sobre  os  atendimentos,  todos  foram  realizados  para  cooperação
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relacionada com a manutenção e inovações dos serviços implantados do projeto,  e

também  de  expansões  nas  inovações  tecnológicas  por  iniciativa  dos  próprios

servidores timorenses do PN-TL.

3.6) Entre as expansões do projeto, destaca-se a proposta dos servidores do

PN-TL para a implantação de softwares livres no âmbito do Governo de Timor-Leste,

para a redução de custos operacionais e aumento da eficiência administrativa.

3.7) Todos os serviços implantados pela cooperação brasileira estão em plena

execução e  continuidade,  e  o  nível  de  satisfação dos  usuários  permanece  alto.  O

resultado na manutenção dos atuais softwares livres no PN-TL proporciona excelência

administrativa bem como economicidade ao erário de Timor-Leste.

3.8) Por fim, destaca-se a plena capacidade da Câmara Municipal de Itapoá

em garantir a continuidade da cooperação internacional de forma remota, através do

Setor de TI, para atendimento das demandas do PN-TL na manutenção das inovações

tecnológicas,  e  também  na  possibilidade  de  ampliação  dessas  inovações  para  o

Governo Timorense, em razão da capacidade ampliada resultante do treinamento do

projeto  de  cooperação  para  a  formação  do  multiplicador  Senhor  Arsênio  Babo,  da

Divisão de Redação,  Transcrição e Documentação e do Senhor Rosalino da Costa

Pereira, da Divisão de Tecnologia da Informação, ambos os servidores do PN-TL.

A Câmara Municipal de Itapoá, através da atual Mesa Diretora, continua

disponível para mais esclarecimentos, caso Vossa Excelência assim o solicitar.

Atenciosamente,

Ezequiel de Andrade
Presidente da Mesa Diretora

[assinado digitalmente]

Tatiane Ketlin dos Santos
Secretária Geral

[assinado digitalmente]

Francisco Xavier Soares
Chefe do Setor de Tecnologia

[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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