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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 TASK FORCE
Resumo

Ano 2010

CRIAÇÃO DE TASK FORCE PARA PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO
DO AIM 2013 NO BRASIL

DADOS PESSOAIS
Nome RITA COSTA
Email rita.costa@cisv.org.br
Cargo Presidente CISV Brasil
Chapter/Comitê CISV Brasil
PROPOSTA
A Diretoria Executiva do CISV Brasil move que seja criada e instituída a Task Force
responsável pela organização dos Encontros Internacionais (ARMM 2013, IJBC
2013 e AIM 2013) a serem realizados no Brasil no ano de 2013, a ser denominada
de TFAIM 2013.
1.
Cada Chapter poderá indicar 1 (um) representante para integrar a TFAIM
2013 até o dia 30 de março de 2011. Este representante deverá ser uma pessoa
de confiança do Chapter e ter no mínimo os seguintes requisitos:
•

Ter participação ativa no Chapter que o tenha indicado;

•
Ter disponibilidade e compromisso com o trabalho na Task Force até o EN
2013, inclusive;
•

Ter conhecimento da estrutura do CISV Internacional e processos do AIM;

•

Ter inglês intermediário.

2.
Será nomeado um Coordenador Geral para a TFAIM 2013, pela atual
Diretoria Executiva do CISV Brasil.
O Coordenador da TFAIM 2013 terá autonomia para gerir os trabalhos e garantir
seu desenvolvimento de forma eficaz e eficiente, dada a sua grande
responsabilidade.
O Coordenador Geral indicará, conforme seu critério, coordenadores para as
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seguintes subcoordenações:

• Subcoordenação de Hospedagem
• Subcoordenação de Estrutura
• Subcoordenação de Alimentação
• Subcoordenação de Apoios e patrocínios
• Subcoordenação de IT
• Subcoordenação de Finanças
• Subcoordenação de Comunicação
• Subcoordenação de Eventos

Fica o Coordenador Geral autorizado a criar e extinguir tantas subcoordenações
quantas foram necessárias.
Em conjunto com o Coordenador Geral, os indicados pelos Chapters terão a
possibilidade de escolher a área de atuação de forma a contribuir para o
desenvolvimento dos trabalhos da TF AIM 2013.
Fica o coordenador geral responsável pela elaboração de um orçamento para a
TFAIM que deverão ser votados e aprovados no ENPT 2011 sendo que os gastos
do primeiro ano fiscal estão limitados em R$ 20.000,00
3.
Para garantir a viabilização financeira do trabalho da TFAIM 2013, o valor
referente ao superávit de 2009 do CISV Brasil e o valor referente ao superávit de
2010 do CISV Brasil serão reservados às atividades da TFAIM. Estas quantias
serão destinadas para o desenvolvimento do trabalho da TFAIM 2013 e serão
alocados conforme critérios definidos pelo próprio grupo de trabalho em questão.
Caso no EN 2011 ainda faltem valores para completar o necessário para o bom
desenvolvimento do trabalho da TFAIM, será analisado pela Assembléia a criação
de um acréscimo extraordinário às taxas do CISV Brasil. Caso haja recursos
remanescentes após os Encontros, estes serão destinados ao fundo de reserva do
CISV Brasil.
A TFAIM 2013 terá duração até o Encontro Nacional em 2013, quando prestará
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suas contas finais e será dissolvida.

RAZÕES
Uma vez que a organização de Encontros Internacionais no Brasil é de
responsabilidade do CISV Brasil, a sua Diretoria Executiva propõe a criação de
uma Task Force independente, conforme as regras acima descritas para planejar e
organizar estes Encontros.
A organização de Encontros do CISV Internacional é uma oportunidade importante
para o desenvolvimento de nossa organização e de nossa NA. Devido ao seu
tamanho, importância e complexidade, demandam uma estrutura independente e
destinada exclusivamente à sua organização.
Para garantir a tranquilidade e eficácia do trabalho da TFAIM 2013, propõe-se que
sua estrutura seja flexível e se adeque às necessidades específicas, a fim de
atender ao objetivo final da melhor maneira possível.
Ainda, buscando transparência e ampla participação de representantes de todos os
Chapters do Brasil no trabalho da TFAIM 2013, cada associado do CISV Brasil
poderá indicar um representante de confiança para integrar a TFAIM 2013 e
participar ativamente dos trabalhos.

A estimativa de gastos da Task Force é a seguinte:

pessoas
Reunião da TF em Salvador 2011
Participação no AIM 2011
Participação no AIM 2012
Reunião da TF no triângulo 2012.1
Reunião da TF em Salvador 2012.2
Reunião da TF em Salvador 2013

preço individual
3
2
5
8
4
15

700
8.330
5.000
550
700
700
total

total
2.100
16.660
25.000
4400
2800
10500
61.460
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VOTAÇÃO
Aprovada:
28 votos a favor

