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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 Compra de Passagens
Resumo

Ano 2011

Define a regra de compra de passagens para encontros do CISV
Brasil

DADOS PESSOAIS
Nome Débora Muzzi
Email trainingbhz@br.cisv.org
Cargo Delegada
Chapter/Comitê Belo Horizonte
PROPOSTA
O chapter Belo Horizonte move que seja alterado o formato de compras de
passagem para os encontros, reuniões e eventos do CISV Brasil.
Fica definido que a compra de passagens passa a ser por teto máximo a ser
definido durante o ENPT. Para cada chapter será definido o teto levando em
consideração a distância para o chapter hospedeiro do encontro baseado em
valores de mercado.
Para efeito de cálculo do teto, toma-se como base:
Chapters a mais de 800km = ida e volta de avião
Chapters entre 400km a 800km = ida avião e volta de ônibus.
Chapters a menos de 400km = ida e volta de ônibus
Após estabelecido o valor do teto, o chapter tem autonomia para escolher o modo
de viagem que lhe for conveniente.
Em caso de eventos que consideram rateio de passagens, esse será o valor de
referência para o cálculo do mesmo.
A diferença entre os valores acordados entre os chapters e o valor real da despesa
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deverá ser de responsabilidade do participante ou de seu chapter.
Move ainda, que todas as disposições em contrário sejam revogadas.

RAZÕES
Esta moção vem para ratificar o que hoje já ocorre na prática para a compra de
passagens.
Além disso, esta moção visa limitar os valores a serem gastos com compras de
passagens para encontros nacionais facilitando o planejamento do orçamento do
CISV Brasil, bem como evitar gastos excessivos na compra de passagens.
VOTAÇÃO
Aprovada por unanimidade

