
 

Plano de gestão 2012 – Finanças 

 A gestão eleita esse ano para compor o quadro de Finanças da executiva reflete 

bem a nova cara que a mesma vem tomando, com bastante gente nova, disposta a botar 

a executiva pra funcionar. Além dos executivos normais esse ano contamos com a 

presença de três fiscais que se unem ao time para somar esforços e experiências. O 

cargo de finanças é sempre evitado, fruto de polêmicas, temido, não é incomum que 

acabe vacante. Esse ano, exceto pelo Sul, temos representantes em todas as regiões. 

Nossa principal meta é construir uma gestão que de fato represente o estudante, que 

ouça suas opiniões e atenda às suas demandas, mantendo sempre a transparência 

necessária para tal cargo. Além disso, também vemos como fundamental uma 

sistematização dos métodos de administração financeira da executiva, que acaba, muitas 

vezes, sendo prejudicada pela simples falta de organização. Para consolidar esse plano, 

traçamos algumas metas, ainda abstratas, visto que a gestão está em seu início, mas que, 

quando postas em prática, vão trazer mais estabilidade para esse departamento da 

ExNEL: 

1- Tendo em vista a frequente vacância do cargo regional de Finanças em algumas 

regiões, a executiva propõe a criação de um conselho temporário de Finanças, 

formado por três executivos estaduais ou pelo coordenador regional, que, com o 

apoio da executiva de Finanças, exercerá algumas funções do cargo, 

acompanhando as reuniões e opinando junto aos demais executivos financeiros. 

O conselho é desfeito haja eleição de um executivo para o cargo em algum 

evento oficial da executiva. 

2- As finanças da executiva andam em baixa e poucos métodos de arrecadação se 

mostraram úteis ao longo do tempo, sendo ainda o ENEL a maior fonte de renda 

da executiva. Para mudar esse quadro, propomos a criação de um Guia de 

Arrecadação ao longo da gestão, a fim de orientar os executivos de finanças e 

CO’s financeiras na preparação dos eventos da ExNEL. 

3- Os auxílios às executivas regionais e estaduais são pouco controlados e sem uma 

norma para pautar os benefícios concedidos. Pensando nisso nós vamos 

normatizar a concessão de auxílios financeiros, estabelecendo prioridades de 

gastos em setores e casos, além de criar um formulário de requisição de auxílio 

para registro dos pedidos, tanto negados quanto aceitos, que serão apresentados 

junto à prestação de contas geral. 

4- A falta de um CNPJ dificulta muitos processos da executiva, e mais uma vez, a 

regularização da situação da entidade será uma meta de finanças. 

5- Para manter a transparência da gestão faremos prestações gerais a cada três 

meses, postadas no site da ExNEL e disponibilizaremos a qualquer executivo o 

acesso a planilha de movimento financeiro da nacional, atualizada sempre que 

algum movimento for feito. 
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