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Planos para o futuro de Itajaí
Com o envolvimento de todos, o PEMI 2040
não vai apenas definir metas, mas contribuir
com a execução de todas elas.
Saber onde estamos e onde e como queremos que Itajaí
esteja em 2040 é a mais importante ação estratégica do nosso
governo. Sêneca já dizia “Para um navegador que não sabe seu
rumo, nenhum vento lhe é favorável”. Por isso, antes mesmo de
assumir este governo, fui buscar pessoas e a Univali, para juntos,
elaborarmos o “ PEMI - Planejamento Estratégico do Município de
Itajaí”.
De primeiro de janeiro a junho de 2017, foram seis meses de
muito trabalho para esta equipe, que na sua primeira etapa
realizaram diagnósticos, entrevistas, pesquisas de campo internas
junto às secretarias e coordenadorias e externas na comunidade
itajaiense. Rodas de conversa,
seminários
dentre outras
metodologias foram aplicadas
com vistas a obter consistentes
subsídios à elaboração do
Plano Estratégico de Governo,
identificando quais ações,
programas e projetos devem
ser implementados, seus
procedimentos e prazos, a fim
de promover as necessárias
mudanças de mobilidade
urbana, culturais, econômicas e sociais da cidade, de forma a
garantir incrementos de desenvolvimento da cidade de forma
inteligente e sustentável.
Caros Servidores Públicos, vamos Planejar para termos
metas, mas mais importante, vamos pensar e executar os passos
para atingir essas metas de forma estratégica e organizada, sem
perder de vista que temos um prazo para isso, um mandato a
princípio, por isso, o trabalho deve ser o resultado diário do nosso
Planejamento Estratégico. Participem, envolvam-se e, acima de
tudo, façam o seu melhor para que esse Planejamento seja
plenamente executado, porque como afirma Peter Drucker,
“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas
com o futuro das decisões presentes”. Volnei Morastoni - Prefeito de Itajaí

em números
Veja aqui alguns números já alcançados
nestes primeiros meses de pesquisa e atuação
do Planejamento Estratégico de Itajaí - PEMI 2040.

300

ENTREVISTAS INTERNAS

1411
1139

ENTREVISTAS EXTERNAS

32

GESTORES

30

62

SECRETARIAS,
AUTARQUIAS E
FUNDAÇÕES

25

EFETIVOS

50

MULTIPLICADORES

235

PROCESSOS
OPERACIONAIS
ANALISADOS

240

3

RODAS DE
CONVERSA

2

SEMINÁRIOS

E-mail: pemi2040@itajai.sc.gov.br
Site: http://itajai.sc.gov.br/e/PEMI
Fone: (47) 3341 6067
Coordenadores: Alcides Volpato e Raquel Gastaldi

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
DO MUNICÍPIO
DE ITAJAÍ

Cidade Inteligente, Sustentável e com Justiça Social

O Planejamento Estratégico raramente ocorre
de forma espontânea Michael Porter
O PEMI-2040 não surgiu de forma espontânea, é um planejamento bem pensado e conduzido com cuidado,
sendo coordenado pelo Gabinete do Prefeito.

Foi identificado, já no período de transição, que a Prefeitura Municipal de Itajaí precisaria se organizar
de maneira mais eficiente, de modo a aperfeiçoar os serviços públicos oferecidos. Importante também a
necessidade de implementar políticas públicas que venham ao encontro com as expectativas dos cidadãos
itajaienses. Portanto, uma vez elencadas as ações prioritárias dos primeiros 100 dias de governo, foi feita uma
contínua prestação de contas, nos primeiros 30, 60 e por fim 100 dias de governo. No dia da apresentação final
das metas alcançadas e objetivos cumpridos de cada secretaria a Prefeitura de Itajaí e a Universidade do Vale
do Itajaí uniram seus esforços para implementar de forma integrada, participativa e inovadora o Planejamento
Estratégico do Município de Itajaí 2040, que passa por três etapas: construção, execução e monitoramento.
Sejam muito bem-vindos a fazer parte do futuro de Itajaí! Alcides Volpato e Inairá Cardoso

Linha do Tempo:

- Consolidação do plano e
metas com base nos diagnósticos
e plano de governo

- Progressos iniciais.

Periodo de transição
Novembro - Dezembro
2016

2040

60 dias - 09 de março

30 dias - 02 de fevereiro

100 dias - 10 de abril

- Aberto à imprensa;
- Câmara de Vereadores;
- Análise dos avanços.

- Necessidade de Planejamento;
- Mais efetividade aos serviços públicos.

- Construção;
- Execução;
- Monitoramento,

Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico é um processo
gerencial que visa formular objetivos para a seleção
de programas de ação e para sua execução, levando
em conta as condições internas e externas à
Prefeitura de Itajaí e sua evolução esperada. Para o
PEMI, haverão quatro fases:

1. Diagnóstico Atual;
2. Análise Prospectiva;
3. Consolidação do Planejamento Estratégico
e Estruturação de Órgão de Monitoramento;
4. Controle.
Na primeira fase foram realizadas 272
entrevistas em trinta secretarias/autarquias/fundações,
para conhecer a realidade atual e que em conjunto
com as demais fases servirão para definir os
direcionadores estratégicos. PEMI 2040 permitindo
ao Itajaiense a descoberta de um novo mundo.
Professor Jeferson Kerbes e Ovídio F. da Silva

As mudanças necessárias para uma sociedade
mais justa, sustentável e inteligente passa a ser um dos
maiores desafios para qualquer município brasileiro na
atualidade. Neste sentido, entender a estrutura e o
funcionamento do território, da sociedade e da
administração pública é fator decisivo para identificar tais
mudanças e transformar o contexto socioeconômico e
ambiental em escala local e regional.
A inserção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS, através do uso de metas e
indicadores como instrumento de planejamento e gestão
das Nações Unidas e aderido pelo Brasil em 2015, passa
a ser um elemento fundamental para compreender a
realidade de Itajaí e propor planos e programas tendo
como cenário de referência o ano de 2040.
A criação e a operacionalização do Sistema de
Indicadores de natureza socioambiental, econômico e
territorial irá oferecer assim bases necessárias para que
Itajaí caminhe rumo a um futuro seguro e promissor para
a sua população. Professor Marcus Polette e Professora
Angelina Coelho
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Professor Ovídio F. da Silva, Professor Marcus Polette, Inairá I.
Cardoso, Alcides Volpato, Raquel Gastaldi, Marcos
Horostecki, Júlio Maria, Professor Jeferson Kerbes , Luís
Felipe M. Santana, Angelina Coelho e Pedro T. Conceição.

