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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 07 de Outubro de 2010.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria TRUSTEE

Ano 2010

Resumo ANTECIPA A ELEIÇÃO DE TRUSTEE DO CISV BRASIL
DADOS PESSOAIS
Nome ARTHUR CARVALHO
Email arthur.carvalho@cisv.org.br
Cargo TRUSTEE CISV BRASIL
Chapter/Comitê CISV BRASIL
PROPOSTA
O Trustee do CISV Brasil move para que a eleição do Trustee seja realizada no ano
que antecede o ano de sua posse.
Os custos para a participação do Incoming Trustee devem ser provisionados ao
longo dos 3 anos para evitar impactos orçamentário exagerados.
RAZÕES
Devido à complexidade das funções do Trustee, que representa o CISV Brasil
perante o CISV Internacional, é essencial que o novo Trustee entenda a estrutura
da organização, de forma completa, no papel que este irá representar.
Além disso, é importante para o novo Trustee acompanhar as discussões iniciadas
na Assembleia Internacional, pois normalmente estas discussões duram mais de
um ano e, portanto, caso estas decisões ocorram no último mandato de Trustee, é
importante a participação do Incoming Trustee no início das discussões para que
possa efetivamente participar das decisões no próximo ano.

O papel de Incoming Trustee é reconhecido e recomendado pelo CISV
Internacional, tanto que o Incoming Trustee é autorizado a participar das plenárias
e sessões fechadas do CISV internacional, dada à importância do processo de
aprendizado do Incoming Trustee.

O impacto orçamentário seria o custo de uma participação extra em AIMs a cada
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três anos, enquanto o benefício seria a garantia da continuidade
representatividade do CISV Brasil na Assembleia do CISV Internacional.

da

Este papel tem sido excepcionalmente importante na liderança da região das
Américas nos últimos anos, portanto acredito que esta continuidade é não só
importante para o CISV Brasil como também para toda a nossa região.
VOTAÇÃO
Aprovada:
27 votos a favor
1 abstenção

