Sebrae apresenta o Plano Estratégico da Gestão Municipal para o Poder Executivo
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Lages - Cidade Empreendedora. O documento foi elaborado em agosto deste ano, quando os
secretários, coordenadores executivos e diretores municipais de autarquias, fundações e
serviços pertinentes à Prefeitura
de Lages passaram por um
treinamento no Parque Órion sobre Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor).
Com o propósito de alcançar maior efetividade nos serviços públicos, assertividade na
concentração de esforços e visibilidade de resultados, na manhã desta terça-feira (16 de
outubro), o coordenador Regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Altenir Agostini, acompanhado dos demais consultores da entidade,
esteve no Gabinete do prefeito Antonio Ceron para apresentar informações atualizadas sobre
os projetos apontados e entregar o Plano Estratégico da Gestão Municipal (Pegem).
Uma das vertentes do Programa Cidade Empreendedora, o Pegem é um documento que foi
elaborado em agosto deste ano, quando os secretários, coordenadores executivos e diretores
municipais de autarquias, fundações e serviços pertinentes à Prefeitura passaram por um
treinamento no Parque Órion sobre Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor).
Com execução a ser seguida pelos gestores até 2020, o Pegem possui como objetivo
identificar setores e suas respectivas demandas prioritárias, bem como manter as forças e
oportunidades, reduzir ou eliminar as fraquezas e ameaças. Para o prefeito Antonio Ceron,
receitas e despesas, geração de emprego e renda e questões tributárias estão entre os
principais desafios enfrentados pela administração pública. “Quanto a isso, o Sebrae pode
contribuir bastante por meio do conhecimento, plano orçamentário e metodologia própria”,
destacou Ceron.
De acordo com o coordenador Regional do Sebrae, Altenir Agostini, os projetos listados no
Pegem físico também estão catalogados num sistema de software, disponível para
monitoramento de fases, resultados, investimentos, prazos e demais atualizações. Também
estiveram no encontro o vice-prefeito Juliano Polese e demais autoridades municipais.
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