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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO
Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do email
office@cisv.org.br até o dia 03 de Outubro de 2011.

DADOS DA MOÇÃO
Categoria Planejamento Estratégico / Orçamento

Ano 2011

Resumo Definição de um Planejamento Estratégico para o CISV Brasil
Chapter/Comitê Diretoria CISV Brasil
DADOS PESSOAIS
Nome Luiz Antonio Haruo Yochikawa
Email delegate1cpq@cisv.org.br
Cargo Delegado
Chapter/Comitê Chapter Campinas
PROPOSTA
O Chapter Campinas move para que a diretoria do CISV Brasil defina um
planejamento estratégico a cada três anos com as seguintes características:
• Deve estar alinhado com o Planejamento estratégico do CISV Internacional;
• Para cada ano, devem-se definir ações para atingimento do Planejamento;
• Este planejamento deve ser re-avaliado todo ano;
• O plano e suas ações anuais devem ser apresentados no Encontro Nacional
do CISV Brasil, antes da aprovação dos planos de ações e orçamento;
O orçamento deverá priorizar as ações definidas para aquele ano, e os
contingenciamentos orçamentários realizados durante o Encontro Nacional
também devem preservar estas ações.
Esta moção deverá ser aplicada a partir de 2013, ou seja, o Planejamento
Estratégico e as ações do ano de 2013 deverão ser apresentados no Encontro
Nacional 2012.
RAZÕES
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Considerando que a adequação dos valores de receitas e despesas ao montante
orçamentário previsto é uma tarefa árdua e desgastante, e que as ações do
planejamento estratégico devem ser preservadas a fim de que os objetivos
propostos para o período sejam alcançados, propomos que, na execução destes
ajustes, sejam preservados tanto quanto possível os valores que se referem às
ações fixadas no planejamento estratégico, limitando o campo de discussão para
que se possa atingir o consenso com mais rapidez e eficácia.

VOTAÇÃO
28 a favor
2 abstenções
APROVADA

