EN13EN13-MTN05MTN05-CPQ

CISV Brasil
Rua Fidalga, 154, Conjunto 4A
São Paulo/SP - 05432-000
Brasil

Telefone: +[55] [11] 99975-6060
E-mail: brasil@br.cisv.org
www.br.cisv.org

FORMULÁRIO PARA MOÇÃO

Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do e-mail
office@cisv.org.br até 09 de outubro de 2013 as 20:00hs.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Programas
Resumo

Ano 2013

Definir regras e critérios para a distribuição de todos os
programas remanescentes.

DADOS PESSOAIS
Nome Ricardo Pellegrini
Email delegate2cpq@cisv.org.br
Cargo Delegado
Chapter/Comitê CISV Campinas
PROPOSTA
Propõe que a distribuição de programas remanescentes feita pelo CISV Brasil para os
Chapters seja feita de acordo com regras e critérios estabelecidas em um documento
escrito. Cada programa possuirá um documento escrito e cada um terá suas próprias
regras e critérios.
A criação do documento terá validade somente se for aprovado pela maioria dos seus
coordenadores locais presentes no encontro nacional do comitê em 2014.
A alteração do documento terá validade somente se for aprovado pela maioria dos
seus coordenadores locais presentes nos encontros nacionais do comitê.
Os programas propostos são: Village / JC, Interchange, Youth Meeting, Step Up e
Seminar.
RAZÕES
Garantir a transparência na distribuição dos programas remanescentes.
Contribuir com os coordenadores locais e nacionais no esclarecimento das regras para
manter sempre um padrão de distribuição e que o mesmo seja aprovado pela maioria
dos Chapters.
VOTAÇÃO
A FAVOR

29

RESULTADO

CONTRA

0

ABSTENÇÕES

APROVADA POR UNANIMIDADE

0
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO

Quando a moção entra em vigor? (mm/aaaa)

10/2013

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Tempo
Orçamento
Ano
Principais Ações
Responsável esperado para
Estimado
implantação
Junto com o comitê, definir
regras e critérios para
Coordenadores
2014
Jul/2013
R$ 0,00
distribuição de vagas
Nacional
remanescentes
Apresentar o documento com
Coordenadores
2014 os critérios e aprovar durante
Jul/2013
R$ 0,00
Nacional
EN do comitê em 2014

