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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

O�cio nº 1180/2021/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor
ALEX REDANO
Deputado Estadual
Presidente da Assembleia Legisla�va do Estado de Rondônia
Av. Farquar, 2562 - Olaria. Palácio Marechal Rondon
Porto Velho - RO. CEP: 76.801-189.

  

Assunto: Convite – Reunião Técnica sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2022.

               

Prezado Deputado,

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, visando à elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, venho por meio deste, convidar os técnicos da área de
planejamento para par�ciparem de uma reunião, que tem como escopo discu�r a minuta do texto e as metas para
o exercício de 2022, a realizar-se no dia 08/04/2021, às 10:00h.

Como medida de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (Covid-19), a reunião será realizada de forma online através da ferramenta Cisco Webex. A transmissão
iniciará às 10h, do dia 08 de abril de 2021, para par�cipar basta acessar o
link: h�ps://sepogro.webex.com/webappng/sites/sepogro/mee�ng/download/f425f4fc1c7c43d994a3e31b8d1cb345?
siteurl=sepogro&MTID=m5c8972e920b64538534a67eb3786a1b8 e depois em Pedir para par�cipar.

Sendo o que tenho a informar e solicitar, reitero os votos de es�ma e nos colocamos à disposição.

Cordialmente,

 

 

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG

Documento assinado eletronicamente por JAKELINE OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a), em 30/03/2021, às
10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jailson Viana de Almeida, Secretário(a) Adjunto(a), em 30/03/2021,
às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0017044124 e o código CRC 91DB253F.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.034054/2021-12 SEI nº 0017044124
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Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Convite – Reunião Técnica sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro de 2022. 
1 mensagem

Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com> 1 de abril de 2021 11:04
Para: Gabinete da Presidência <presidencia@ale.ro.gov.br>, presidentealexredano@ale.ro.gov.br

Prezado Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos e considerando o reconhecimento do estado de Calamidade
Pública decretado pela União, através do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e prorrogado pelo Estado de
Rondônia, por meio do Decreto Legislativo nº 1.213, de 17 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia do
Coronavírus (COVID-19). E em virtude das medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), vimos por meio deste encaminhar os Ofício nº 1180/2021/SEPOG-
GPG onde convidamos os técnicos da área de planejamento para participarem de uma reunião, que tem como
escopo discutir a minuta do texto e as metas para o exercício de 2022, a realizar-se no dia 08/04/2021, às
10:00h.

Como medida de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (Covid-19), a reunião será realizada de forma online através da ferramenta Cisco Webex. A
transmissão iniciará às 10h, do dia 08 de abril de 2021, para participar basta acessar o link:https://sepogro.webex.
com/webappng/sites/sepogro/meeting/info/f425f4fc1c7c43d994a3e31b8d1cb345?siteurl=sepogro&MTID=
m5c8972e920b64538534a67eb3786a1b8 e depois em Pedir para participar.

Desse modo, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
V. Sas. julgarem necessário por meio do telefone (69)3216-5085 ou através do e-mail gpgsepog20@gmail.com.

 

Atenciosamente,

Ana Cláudia Macedo.

 

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE.
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