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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 25 de setembro de 2016.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Programas
Ano 2016
Redução do número de cópias de formulários legal e de saúde
Resumo pedidos para os participantes em programas nacionais e
eventos do CISV.
DADOS PESSOAIS
Nome Rodrigo Aniceto / Carla Barbieri Bombarda
Email rodrigo.aniceto@cisv.org.br / carla.bombarda@cisv.org.br
Cargo Delegado / Delegada
Chapter/Comitê Araraquara
PROPOSTA
O chapter Araraquara move para que sejam pedidas duas vias originais dos
formulários obrigatórios e uma cópia digitalizada para os participantes em programas
nacionais do CISV.
Para os eventos do CISV Brasil (Encontro Nacional, Treinamento Nacional, Encontro
Nacional de Comitês, etc.) fica definido que os formulários sejam apenas digitalizados.
Fica definido também que a proposta, caso aprovada, seja levada para conhecimento
do CISV Internacional e de todas as NA/PAs para que a ação seja replicada em toda a
organização.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
Cada participante em programa do CISV é obrigado a levar, pelo menos, três cópias
de formulário de saúde e legal. São pelo menos 15 folhas por participante, mais ou
menos 900 folhas por programa que acabam no lixo.
Uma cópia impressa seria o suficiente para staff/líder ter em mãos e, se necessário,
existe a possibilidade de impressão do arquivo digitalizado.
Todos os líderes e staff de qualquer programa nacional tem seu próprio celular,
facilitando a visualização de qualquer arquivo referente a seu delegando ou a si
mesmo. Sugerimos também que o staff, ao receber os formulários, crie um pen drive
que seja carregado com o staff médico, caso seja necessário impressão de algum
formulário, sem a necessidade do uso da internet. E o mesmo se aplica em eventos
nacionais do CISV.
Sendo uma organização que tem como um dos seus pilares o desenvolvimento
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sustentável, precisamos pensar sobre o impacto que estamos causando com esses
inúmeros formulários sendo impressos e copiados em cada um dos nossos programas.

VOTAÇÃO
A FAVOR

29

RESULTADO

CONTRA

0

ABSTENÇÕES

APROVADA (1 ausência)

0
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)

02/17

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
Estabelece um procedimento comum a
ser adotado por todos os chapters do
2010 CISV Brasil quando do recebimento de
delegações com desconformidades de
formulários

Número

MTN10

Sim

Resultado da Votação

Aprovada

