
 

 

 

 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Plano Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável será transformado em lei em 

Rondônia 

O Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Rondônia (PEDS 

2015/2030) está próximo de se tornar lei. De acordo com o secretário de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, George Braga, a expectativa é que até março 

o projeto de lei seja apresentado para aprovação na Assembleia Legislativa, o que 

garantirá uma política de estado e não mais de governo. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/01/153145/ 

PORTAL A SEPOG :  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/879?titulo=Plano%20Estadual%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3

%A1vel%20ser%C3%A1%20transformado%20em%20lei%20em%20Rond%C3%B4nia&nome=SEPOG 

 

Sistema disponibilizado pelo governo às prefeituras auxilia gestão 

dos municípios rondonienses 

A ferramenta de controle e monitoramento de ações gerenciais, desenvolvida pelo 

governo de Rondônia, está sendo disponibilizada gratuitamente às prefeituras 

interessadas em implantar um modelo de gestão moderno com fundamentos 

utilizados por empresas com níveis de excelência reconhecidos. A disponibilização 

do Sistema de Gestão de Projetos (Sigep) representa o compromisso do 

governador Confúcio Moura de trabalhar em parceria com os municípios visando 

um desenvolvimento conjunto. 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/883?titulo=Sistema%20disponibilizado%20pelo%20governo%20%C3%A0s%20pref

eituras%20auxilia%20gest%C3%A3o%20dos%20munic%C3%ADpios%20rondonienses&nome=SEPOG 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/02/154177/ 

SEPOG NA MÍDIA 
31 de  janeiro  a 06 de fevereiro de 2017 

 

 
AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 

Secretaria de Estado do Planejamento, ORÇAMENTO E GESTÃO 
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ARIQUEMES ONLINE: 

Leia mais: 

 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=320706&codDep=34 

 

RONDONOTÍCIAS: 
 

Leia mais: 

 
http://www.rondonoticias.com.br/noticia/geral/30482/sistema-disponibilizado-pelo-governo-as-prefeituras-auxilia-gestao-dos-

municipios 

 

 

 EM RONDÔNIA.COM: 
 

Leia mais: 
 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia22016.asp?cod=320706&codDep=34 

 

 

DIÁRIO DA AMAZÔNIA: Plano de Carreira de socioeducadores 

avança 

Constatação foi feita pelo deputado Anderson Pereira em reunião com equipe do 

governo. 

Em reunião com os secretários de Estado, George Braga (Planejamento, 

Orçamento e Gestão) e Wagner Garcia de Freitas (Finanças), o deputado 

Anderson Pereira (PV) constatou que houve avanços nas negociações do Plano de 

Carreira, Cargos e Remunerações (PCCR) e no Estatuto dos socioeducadores. Ele 

também observou a necessidade de convocação de candidatos aprovados para 

uma nova academia. 

Leia mais: 

http://www.diariodaamazonia.com.br/plano-de-carreira-de-socioeducadores-avanca/ 

 

TUDO RONDÔNIA: Negociação com governo avança sobre o 

PCCR, afirma deputado Anderson Pereira 

O Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações (PCCR), Estatuto e a necessidade 

de convocação de candidatos aprovados para uma nova academia no cargo de 

socioeducador foram os principais assuntos debatidos na quarta-feira (1), durante 

Reunião entre o deputado Anderson Pereira do Singeperon (PV) e os secretários 

de Estado, George Braga (Planejamento, Orçamento e Gestão) e Wagner Garcia 

de Freitas (Finanças). 

Leia mais: 

http://www.tudorondonia.com.br/noticias/negociacao-com-governo-avanca-sobre-o-pccr-afirma-deputado-anderson-

pereira,68003.shtml 

http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=320706&codDep=34
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http://www.ariquemesonline.com.br/noticia22016.asp?cod=320706&codDep=34
http://www.diariodaamazonia.com.br/plano-de-carreira-de-socioeducadores-avanca/
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/negociacao-com-governo-avanca-sobre-o-pccr-afirma-deputado-anderson-pereira,68003.shtml
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/negociacao-com-governo-avanca-sobre-o-pccr-afirma-deputado-anderson-pereira,68003.shtml


A GAZETA DE RONDÔNIA: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNAL O DIÁRIO DA AMAZÒNIA: 

 

 

 

 

 

 


