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RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Ofício nº 576/2019/SEPOG-GPG

À Sua Excelência o Senhor
LAERTE GOMES
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Rua José Camacho, s/n, Bairro Olaria,
NESTA

Assunto: Comunicado - Abertura dos trabalhos para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência, que iniciamos os
procedimentos de elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual para os exercícios financeiros de 2020
a 2023.

Assim, está criado no site da SEPOG, o Banner "PPA 2020-2023"
htt(:rl/www.sep-og.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/380 e também, o e-mail

sugestoesp-p-aro@sep-og.ro.gov.br, que servirão como ferramenta de interação e transparência.

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.

Esta GPG/CPG/SEPOGestá a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JAILSON VIANA DE ALMEIDA

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Documento assinadoeletronicamente por LETICIACRISTINAMACHADOBATISTA,Gerente, em
26/02/2019, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no caput 111, art. 12 do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinadoeletronicamente por Beatriz Basilio Mendes, Assessor(a), em 27/02/2019, às
14:54, conforme horário oficial de Brasília,com fundamento no caput 111, art. 12 do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
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Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. D£CtN'
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l!l acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O, informando o código verificador 4708495 e
~ o código CRCB9F001C5.
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