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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 Administração
Ano 2016
Garantir que todos os membros da diretoria expandida do
Resumo CISV Brasil sejam residentes no Brasil durante todo o período
do seu mandato.
DADOS PESSOAIS
Nome Vita Ichilevici
Email vita.ichilevici@cisv.org.br
Cargo Delegada
Chapter/Comitê São Paulo
PROPOSTA

O chapter SAO move que todos os membros da diretoria expandida do CISV
Brasil (membros da diretoria executiva e coordenadores de comitês, como na
atual estrutura nacional) devam estar presentes no Brasil durante todo o
período de seus mandatos.
A ausência do país por um período maior que 45 dias deve ter como
consequência a renúncia a seu mandato, devendo outro voluntário assumir a
função.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
A diretoria expandida do CISV Brasil tem como escopo orientar, gerenciar e coordenar
as atividades do CISV no Brasil, em constante contato com os chapters. O trabalho de
todo CISViano, voluntário, demanda dedicação e disponibilidade. Nesse sentido
entendemos ser fundamental a proximidade com o dia a dia das questões, assim
como contato próximo tanto com o próprio CISV Brasil quanto com os chapters. Viver
em outro país, absolutamente natural no mundo globalizado, e mesmo com apoio das
alternativas tecnológicas, impacta o trabalho desse voluntário e da estrutura da qual
faz parte.
VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES
RETIRADA

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

17/10/2016

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

Ter o documento para ser
2017
avaliado no TN
Documento traduzido para a
Língua Inglesa
Apresentação dos resultados
da Task Force para a
2017
Assembleia Geral durante o
EN
2017

Tempo
Responsável esperado para
implantação

Orçamento
Estimado

6 meses

Impressão
como parte
dos gastos do
evento

8 meses

-

1 ano

Impressão
como parte
dos gastos do
encontro

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

Título

Número

NÃO

Resultado da Votação

