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Evento “Pensando o Novo Ciclo de Gestão Estratégica”

No início do mês de setembro, a Diretoria-Geral promoveu o evento “Pensando o Novo
Ciclo de Gestão Estratégica – Lições Aprendidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais”. A
reunião faz parte da agenda da Assessoria de Projetos e Gestão – APROGE/DG no processo de
construção dos novos elementos de planejamento da Casa.
Em 2010, a ALMG deu início ao se seu direcionamento estratégico com o lançamento do
plano Assembleia 2020. A partir de um Mapa Estratégico, composto por Visão de Futuro, Missão,
Compromissos, Objetivos Finalísticos (ligados à atividade fim) e Objetivos Organizacionais, a
Assembleia traçou um caminho para corresponder às expectativas do povo mineiro.
A experiência da ALMG serve de exemplo para a Câmara dos Deputados, já que ambas são
Instituições legislativas e lidam com o esforço de traduzir e atender os anseios da sociedade por meio
da representação, fiscalização e elaboração de leis. Além disso, assim como o que pretende o Novo
Ciclo de Gestão Estratégica da Câmara, o planejamento da ALMG conta com a participação da
área legislativa, transcendendo os limites do nível organizacional. A ideia é satisfazer a sociedade, os
parlamentares e os servidores.
O encontro entre a Câmara e a ALMG ocorreu em dois momentos. Primeiramente, foi
realizada uma palestra aberta ao público no auditório do CEFOR. José Geraldo de Oliveira Prado,
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Secretário-Geral da Mesa da ALMG, Eduardo Vieira Moreira, Diretor-Geral da ALMG, e Alaôr
Messias Marques Júnior, Diretor de Planejamento e Coordenação da ALMG, falaram sobre toda a
experiência de gestão estratégica na Assembleia, que culminou no plano Assembleia 2020.
A segunda etapa do encontro reuniu interessados e servidores envolvidos diretamente com a
estratégia da Casa na sala de reuniões da Mesa Diretora. Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre
o processo de elaboração do planejamento estratégico da ALMG e sobre os resultados que já estão
surgindo agora, cerca de um ano depois.
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