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Planejamento Estratégico: novos desdobramentos entram em pauta

Erradicar o abuso e a exploração sexual contra a criança e o ado-
lescente, criar estratégias que mobilizem a sociedade para com-
bater os maus-tratos aos animais, reduzir as fraudes no processo 
licitatório e na execução dos contratos e fortalecer o controle 
externo da atividade policial são alguns e desdobramentos temá-
ticos dos programas sugeridos por promotores e procuradores 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União durante mais 
uma ofi cina de trabalho do Planejamento Estratégico Nacional do 
Ministério Público (PEN).

O evento, ocorrido nos dias 13 e 14 de outubro, em Brasília, con-
tou com a participação de cerca de 100 Membros de todo o Brasil. 
A intenção é que todas as discussões e sugestões obtidas durante o encontro ajudem a criar e a desenvolver 
um modelo lógico dos programas, capaz de alinhar ações de âmbito nacional, em prol da sociedade e do 
MP brasileiro.

Comissão apresenta proposta de mapa ao grupo de trabalho

A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) apresentou 
uma proposta de mapa do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público na dia 8 de junho, ao 
grupo que apoia o projeto, integrado por diversas instituições e entidades de classe.

O documento inclui propostas de defi nição de missão e visão nacionais, além de sugestões de objetivos 
estratégicos colhidas no diversos encontros realizados com membros e servidores de todas as unidades, 
em entrevistas com as lideranças e nos planejamentos em execução nos ramos do MP feitas desde o 
início do ano.

Assegurar o direito à saúde e à educação; promover a inclusão social e o respeito à criança e à pessoa ido-
sa; repreender o trabalho escravo, o tráfi co de pessoas e combater a improbidade administrativa, o crime 
organizado e o tráfi co de entorpecentes são algumas das prioridades defi nidas inicialmente.

Mapa Estratégico Nacional do MP é aprovado por comissão do CNMP

A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP) fez as últimas modifi cações 
e aprovou nesta quinta-feira, 30 de junho, o Mapa Estratégi-
co do Planejamento Nacional do Ministério Público. Durante 
a reunião, os participantes inseriram as descrições dos ob-
jetivos estratégicos e discutiram as próximas ações que se-
rão realizadas no segundo semestre deste ano. Repressão ao 
trabalho escravo, ao tráfi co de pessoas, além do aperfeiçoa-
mento do sistema prisional são alguns dos resultados institu-
cionais contidos no mapa, em prol da sociedade.
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O momento foi importantíssimo para 
aumentar o nosso o conhecimento pe-
rante os outros MPs. Com os eventos 
trocamos experiências, principalmen-
te para tentar formular em conjunto 
um novo órgão, mais justo e compe-
tente. Acredito que essa aproximação 
entre todos os integrantes pode ser 
muito favorável para alcançar esses 
objetivos, pois é visível  o anseio de 

todos  por essa  aproximação  entre as carreiras  do MP.

Samia Saad Galloti - Procuradora de Justiça e Coordenadora 
do centro de estudos e aperfeiçoamento funcional do MP/PR

Sairei daqui ampliada e com diversas 
experiências compartilhadas. Agora, 
será mais fácil implementar a estra-
tégia de crescimento em nossa uni-
dade. Temos, enfi m, um “norte” para 
criar um planejamento de comuni-
cação com ações e estratégias mais 
integradas. 

Socorro Camelo - Assessora de Comunicação - Ministério Públi-
co do Acre

Para mim, o encontro possibilitará a 
criação de um plano de TI alinhado 
com o Planejamento Estratégico do 
MP. Ele permitiu ainda a integração 
entre as várias áreas e também a 
troca de experiência e novas práticas 
que poderão ser compartilhadas em 
todas as unidades. 

Regina Tavares de Toledo - Coordenadora de TI do MP/SP

Esse encontro é importante por causa 
da troca de experiência e do conhe-
cimento das boas práticas já aplica-
das. Com ele, há chances de diminuir 
a distância entre membros e servido-
res, além de proporcionar melhorias 
para o MP, com as sugestões colhidas 
nas ofi cinas de trabalho. 

Frederico Siqueira Guedes - Diretor-
-geral do MP/GO

Esse evento é a prova do grande es-
forço que o CNMP tem feito para unir  
e alinhar os objetivos em comum do 
MP brasileiro para que no fi nal seja re-
alizado o Planejamento Estratégico do 
Orgão. Agora, será mais fácil atingir 
essa meta.

Fabricio Marques - Promotor de Justiça 
do Estado de Minas - Coordenador do Planejamento Estratégico 
da Instituição.

Mais de 150 servidores discutem prioridades para o MP

O 9º evento do Planejamento Estratégico Nacional do Minis-
tério Público, ocorrido em 2 e 3 de junho, contou com a parti-
cipação de mais de 150 servidores e membros que atuam na 
área meio dos Ministérios Públicos dos Estados e da União em 
todo o país. Juntos, eles debateram, em ofi cinas de trabalho, 
prioridades nas áreas de gestão, orçamento, administração, 
gestão de pessoas e capacitação, tecnologia da informação e 
comunicação, relacionando os temas aos desafi os identifi cados 
nos oito encontros da área fi m.

Entre os temas propostos, o grupo de comunicação sugeriu que 
a comunicação de todo o MP deve ser institucionalizada como 
área estratégica e adequadamente estruturada, para fortalecer a imagem do MP como instituição autônoma 
e essencial à sociedade. Já os participantes da área de TI acreditam que viabilizar infraestrutura adequada 
para garantir o funcionamento dos sistemas informatizados é um dos pontos que precisam ser destacados no 
Planejamento.


