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

O cio nº 245/2021/SEPOG-GPG

A Sua Excelência o Senhor

HANS LUCAS IMMICH

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

R. Padre Chiquinho, 913 - Pedrinhas,

Porto Velho - RO, 76801-468.

Assunto:  Comunicado - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2022.

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência, que iniciamos
os  procedimentos  de  elaboração  do  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício
financeiro de 2022.

Assim,  está  criado  no  site  da  SEPOG,  o  Banner  “PROJETO  LDO  2022”  –
h p://sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/411,  e  também,  o  e-mail  sugestoesldoro@sepog.ro.gov.br,
que servirão como ferramenta de interação e transparência.

Informamos  que  todas  Unidades  Orçamentárias  devem  seguir  o  cronograma  de
a vidades  e  procedimentos  do  projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício  2022
constante no site da SEPOG.

As  sugestões  coletadas  por  e-mail,  bem  como  outros  trâmites  do  processo,  serão
publicados no referido Banner, que será atualizado de forma sistêmica e enquanto durar o processo,
sendo todas as informações consolidadas nas versões publicadas da Minuta do Projeto.

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

Atenciosamente,

BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

Documento assinado eletronicamente por Beatriz Basilio Mendes, Secretário(a), em 27/01/2021,
às 15:33, 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 0015874216 e o código CRC E9E5277B.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 0035.034050/2021-26 SEI nº 0015874216
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Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Comunicado - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2022. 
2 mensagens

Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com> 28 de janeiro de 2021 11:47
Para: gabinete@defensoria.ro.def.br

Prezado Senhor HANS LUCAS IMMICH,

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 o  Ofício nº 245/2021/SEPOG-
GPG, informando que já iniciamos os procedimentos de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Assim, está criado no site da SEPOG, o Banner “PLDO 2022” - http://sepog.ro.gov.br/
Conteudo/Exibir/411, e também, o e-mail sugestoesldo@sepog.ro.gov.br, que servirão como ferramenta de
interação e transparência.  

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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Gabinete DPE-RO <gabinete@defensoria.ro.def.br> 28 de janeiro de 2021 12:52
Para: Secretaria de Planejamento gpgsepog20 <gpgsepog20@gmail.com>

Bom dia!

Acuso o recebimento.

Atenciosamente,

Pamela Ferreira
Assessora Especial II
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Favor, acusar recebimento.

Respeitosamente,

Assessoria de Gabinete do Defensor Público-Geral 
Gabinete da Defensoria Pública de Rondônia
Telefones: 069 3217-4700 | 99305-0584
www.defensoria.ro.def.br
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