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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 24 de setembro de 2015.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Financeira

Ano 2015

Resumo Redução em 50% da taxa nacional do programa IPP.
DADOS PESSOAIS
Nome Vita Ichilevici
Email delegate1sao@cisv.org.br
Cargo Delegada
Chapter/Comitê SAO
PROPOSTA

Redução em 50% da taxa nacional do programa IPP.
Uma das características do IPP diferencia-se dos demais programas do CISV. O
participante engaja-se, efetivamente, em um trabalho voluntário, assim como
em atividades típicas de programas do CISV.
Além disso, o IPP é um programa mais curto do que Vi, IC e SU, assim o
impacto da taxa nacional tem um peso maior.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
O IPP é um programa recente e ainda não amplamente conhecido e os participantes
brasileiros concentram-se em poucos chapters. O valor da taxa não é o único motivo
para isso mas entendemos que contribui para a dificuldade de preenchimento das
vagas.
Estamos cientes que, caso a redução seja aprovada, o valor financeiro deverá ser
recomposto através de taxas dos outros programas. No entanto, devido ao número
relativamente baixo de convites do IPP, o impacto não deverá ser relevante.
VOTAÇÃO
A FAVOR

26

RESULTADO

CONTRA

1

ABSTENÇÕES
APROVADA

3
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)
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

