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TERCEIRA GERAÇÃO DO CHOQUE DE GESTÃO EM MINAS GERAIS:O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA ATRAVÉS DE UM
ESTADO EM REDE

Tema

Assessorar a elaboração e revisão da estratégia e seu desdobramento às unidades administrativas.

Competência

Elaboração/ revisão do PPAG e LOA setorial

Descrição da
competência

Apoiar, em nível setorial, a condução do processo de elaboração do PPAG e LOA e de revisão do PPAG, observando
a legislação pertinente e o planejamento governamental atuando de forma articulada, flexível, crítica, imparcial e
organizada, alinhando a estratégia setorial ao PMDI.

Resumo

Com a implantação do “choque de gestão”, pode-se afirmar que Minas Gerais é, atualmente, um Estado que opera
com vistas, prioritariamente, à entrega de resultados para a sociedade, e que produz esses resultados ao menor
custo, em um contexto de estabilidade macroeconômica.
Uma vez consolidada sua atuação como “Estado para Resultados”, Minas pretende, ao longo dos próximos anos,
evoluir ainda mais dentro do conceito de “choque de gestão”, através da definição e da implantação de uma
agenda construída não pelo governo para a sociedade, mas sim pelo governo com a sociedade, sendo a ela
dedicada.
O que se propõe, nesse momento, é o desenvolvimento da “Gestão para a cidadania”, terceira etapa do “choque de
gestão” que se caracteriza pelo desenho do planejamento de fora (sociedade) para dentro (governo), pois só assim
os projetos elencados terão legitimidade.
Assim, ao invés de ser apenas destinatária das políticas públicas, a população se tornará parte integrante de seu
processo de formulação, o que significa maior alinhamento entre demanda e oferta, aumentando o grau de certeza
em relação à verdadeira prioridade de uma política pública a ser implementada.
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