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Ofício circular nº. 015/GAB/CPG/SEPOG                              Porto Velho, 12 de março de 2014. 
 
A Sua Excelência o (a) Senhor (a)  
 
Assunto: Convite para a Audiência Pública de Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO para o exercício de 2015. 

 
Senhor (a) Secretário (a), 

Com os nossos cordiais cumprimentos, informamos que estamos em procedimentos de 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015 – LDO 2015.  

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG disponibilizou no site: 

www.sepog.ro.gov.br destaque em banner PROJETO LDO 2015, onde consta a primeira versão da 

Minuta da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2015 com o Texto Base da LDO 2014, temos ainda o 

e-mail: ldo.2015@sepog.ro.gov.br, exclusivamente criado para receber cooperações em forma de 

sugestões para melhorar a qualidade da peça técnica (LDO 2015) com inserção de diretrizes e metas 

que busque atender as demandas da sociedade do Estado de Rondônia. 

As sugestões coletadas no email (dia a dia) serão analisadas e publicadas em versões da 

MPLDO que serão publicadas nos dias 17, 24, 31 de março e 07 de abril, ou seja estaremos dando 

publicidade às cooperações de forma sistêmica a cada semana. 

No dia 09 de abril do corrente, estaremos realizando a Audiência Pública referente à 

elaboração do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 – PLDO, no 

Auditório da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – 

EMATER, situado na Avenida Farquar, nº 3055, Bairro Panair, Porto Velho, às 10:00 horas e 

esperamos contar com a presença dos servidores em geral e também dos técnicos da área de 

planejamento dessa Unidade Orçamentária. 

Agradecemos antecipadamente pela participação. 
 
Atenciosamente. 

 
PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL  

Secretário Adjunto - SEPOG 


