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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 Administrativa
Resumo

Ano 2016

Uniformização dos processos referentes à inscrição de
programas nacionais.

DADOS PESSOAIS
Nome Djalma Amorim
Email Presidentssa@cisv.org.br
Cargo Presidente
Chapter/Comitê Salvador
PROPOSTA

Padronizar o preenchimento de planilhas em todos os programas nacionais, conforme
a metodologia, já amadurecida, utilizada e de comprovado resultado, praticada no
programa Youth Meeting nacional, garantindo prazos, padrão de qualidade e
uniformização dos processos.

RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
O Chapter hospedeiro fica capacitado a planejar o acampamento com maior
antecedência, devido ao cumprimento dos prazos. Os Chapters que enviam
delegações conseguem se programar com mais antecedência, inclusive em caso de
redistribuição de vagas, resultando em maior capacidade e qualidade de planejamento
e em melhores condições de trabalho. Por contarem com delegações fechadas dentro
de prazos previstos, esse procedimento favorece que o desenvolvimento da proposta
educacional CISV seja mais efetivo.
VOTAÇÃO
A FAVOR

21

RESULTADO

CONTRA

3

ABSTENÇÕES

APROVADA (6 ausências)

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

01/2017 valendo para os programas
a partir de julho de 2017

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
Essa moção proposta
seria uma etapa
Existem moções anteriores relacionadas (Sim ou Não)? anterior à moção já
existente, conforme
titulo abaixo.
Ano
Título
Número
Resultado da Votação
Estabelecimento de regra de cobrança
2012
MTN 06
Aprovada
de multa em programas nacionais.

