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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO

DADOS DA MOÇÃO
Categoria Administrativa
Resumo

Ano 2016

Proposta de emenda à EN15-MTN07-SAO

DADOS PESSOAIS
Nome Vita Ichilevici
Email vita.ichilevici@cisv.org.br
Cargo Delegada
Chapter/Comitê

SAO
PROPOSTA

Durante a AGO do CISV Brasil realizada anualmente no E N são apresentados e
discutidos os Planos de Ação de todos os comitês.
Com o objetivo de gerar uma discussão mais estratégica sobre os PAs propostos,
movemos que os mesmos tenham duração de um ano, alinhados com o Planejamento
Estratégico do comitê ( com duração de 3 anos), não sendo necessário incluir as
atividades de rotina e administrativas dos comitês.
A diretoria e x e c u t i v a do CISV Brasil deve acompanhar o desenvolvimento dos PAs,
que devem ser encaminhados aos delegados junto com o orçamento do ano fiscal
seguinte, já que esse depende das ações propostas pelos comitês, pela própria executiva
e NA Rep. Lembramos ainda que, de acordo com a EN09-MTN06-BRA, “o prazo para
apresentação, ou seja, envio através de mensagem eletrônica (e-mail), da previsão
orçamentária às Diretorias dos Chapters referente ao ano seguinte seja feito com
antecedência mínima de 15 dias ao Encontro Nacional daquele ano”. O cumprimento
desse prazo é essencial para uma adequada discussão das ações e orçamento proposto,
tanto na AGO quanto, anteriormente, nos chapters.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
O tempo da assembleia do CISV Brasil deve ser utilizado de maneira eficiente. Com a retirada
da pauta de ações das atividades administrativas, a AGO terá mais tempo e potencial para
se dedicar à definição de desafios, objetivos e ações que ajudem a construir o futuro do CISV
Brasil. Nesse sentido, o foco deve ser em:
- “Como fazer”, em detrimento do “o que” fazer
- Aprofundamento da discussão dos planos de ação na plenária
- Prestação de contas dos planos aprovados no ano anterior
- Visibilidade do impacto dos investimentos no orçamento total do CISV Brasil
Impacto:
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- Melhor acompanhamento dos Planos elaborados
- Plano para longo prazo com a ampliação do período compreendido pelo plano

VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES
RETIRADA

-
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)

10/2016

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Ano

Principais Ações

Responsável

Tempo
esperado para
implantação

Orçamento
Estimado

ANEXO II – MOÇÕES ANTERIORES RELACIONADAS
Existem moções anteriores relacionadas (Sim ou Não)?
Ano

Título

Número

Resultado da Votação

