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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO
Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do e-mail
office@cisv.org.br até 08 de outubro de 2014 as 20:00hs.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Administrativo

Ano 2014

Resumo Participação do JRep no NJBM
DADOS PESSOAIS
Nome Daniel Avelar e Flora Gurgel
Email brazil@ijb.cisv.org
Cargo National Junior Representatives
Chapter/Comitê JB BRASIL
PROPOSTA

O JB Brasil move que os chapters empreendam esforços para a participação de ao
menos um representante local do JB (JRep ou LJR) no NJBM (National Junior Branch
Meeting).

RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
Os representantes dos JBs Locais são voluntários eleitos e representam o Chapter
perante o JB Brasil, inclusive na Assembleia do JB Brasil que acontece durante o
NJBM.
Atualmente, a maior parte dos Chapters já garante a participação de ao menos um
representante nos encontros do JB Brasil. Apesar de já ser uma prática recorrente,
não temos a garantia de que todos os Chapters se programam financeiramente para
que todos os anos seja representado no NJBM.
Entre os objetivos do Junior Branch está o desenvolvimento da nossa organização,
tema que é sempre abordado de diferentes formas em nossos encontros. Acreditamos
que oficializar o compromisso de que o Chapter garantirá a participação do
representante local do JB (LJR ou JRep) trará como impacto no CISV Brasil uma
continuidade no trabalho que estamos desenvolvendo valorizando a importância do
Junior Branch como ferramenta de desenvolvimento do Chapter e do CISV como
organização.
Lembramos que alguns chapters possuem, em sua estrutura, mais de uma posição
para o cargo de JRep ou LJR. Nesses casos, caso aprovada esta moção, seria
	
  

EN14-MTN04-JB
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

necessário garantir a participação de ao menos um representante.
*Vale ressaltar que o NJBM não é o único encontro nacional do JB. Anualmente
acontece também o NJBT (National Junior Branch Training), uma ótima oportunidade
para que os JBs e JBers adquiram ferramentas que possam contribuir para um melhor
trabalho. Encorajamos que os Chapters também garantam a participação de JBers no
NJBT, mesmo que essa moção proponha oficializar apenas a participação do JRep no
NJBM.

VOTAÇÃO
A FAVOR

30

CONTRA

RESULTADO APROVADA
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)

Janeiro/2014

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Ano

Principais Ações

Tempo
Responsável esperado para
implantação

Orçamento
Estimado

ANEXO II – MOÇÕES ANTERIORES RELACIONADAS
Existem moções anteriores relacionadas (Sim ou Não)?
Ano

	
  

	
  

Título

Número

Resultado da Votação

