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

O�cio nº 963/2021/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor
PAULO CURI NETO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Av. Pres. Dutra, 4229 - Olaria
Porto Velho - RO, 76801-327.

 

Assunto: Convite para Audiência Pública - PLDO 2022.
  

Prezado Presidente,

 

Cumprimento-o, cordialmente, ao tempo que vimos por meio do presente expediente informar e
requerer o que segue.

Considerando o art. 134, "§ 1º Os poderes Legisla�vo e Execu�vo promoverão a par�cipação direta
dos cidadãos ou de en�dades civis legalmente cons�tuídas no processo de elaboração, aprovação e controle da
execução do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais."

Considerando o art. 48, "§ 1º, I – incen�vo à par�cipação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos."

Isto Posto, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG convida Vossa
Excelência para par�cipar da Audiência Pública do PLDO 2022, que acontecerá no dia 12 de abril de 2021, às
15h, tendo o escopo de apresentar a Minuta do PLDO 2022, para analise, discussões e sugestões de alterações pela
sociedade.

Como medida de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo
coronavírus (Covid-19), a audiência pública será realizada de forma online através da ferramenta Cisco Webex. A
transmissão iniciará às 15h, do dia 12 de abril de 2021, para par�cipar basta acessar o
link:  h�ps://sepogro.webex.com/webappng/sites/sepogro/mee�ng/download/9a6ca6c9ceea422581432b51c3f247d7?
siteurl=sepogro&MTID=m9779785478d2f32b3a91c0de93fc792e  e depois em Pedir para par�cipar.

Solicitamos também o apoio para que incen�ve os servidores, deste Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, a par�cipar da referida Audiência.

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 de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinado eletronicamente por JAKELINE OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a), em 12/03/2021, às 14:45,
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 12/03/2021,
às 15:53, 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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0016728874 e o código CRC 89945B48.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.033817/2021-08 SEI nº 0016728874
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