
 

 

 

 

Local da Reunião: 

Grupo Santana de NA – CSA Nova – Região RJ  Data:  21/03/2010  
Rua Clementino Fraga, Nº 22 – Igreja de Santana  Início:  09h20 
Centro – Rio de Janeiro – RJ      Término: 13h10 
 
 
 
Lista de Presenças: 
 

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 
Edinho DR CSR GSP (13) 9177-8616 edinhohpc@uol.com.br 
Legey DR CSR RJ (21) 8890-8161 maclegey@yahoo.com.br 
Ciro Secretário CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Douglas DR CSR HOW (11) 8312-6459 douglasvdc@yahoo.com.br 

Carlinhos P. Coordenador Literatura ACS (11) 9235-5127/ 
(21) 2576-8378 carlinhosp@na.org.br 

Aline Coordenadora LA CSR RJ (21) 7862-8644 alinemontezuma@yahoo.com.br 
Alex DR Suplente CSR RJ (21) 7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 
Henrique DR Suplente CSR Brasil (31) 7818-4884 henrique@na.org.br 
José M. DR CSR Brasil (21) 9955-6207 zemartins@escolinhafla.com.br 
Michel DR CSR Brasil Sul (48) 9615-0473 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@globo.com 
Ting Tesoureiro FZB (22) 7835-3573 celomac@terra.com.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 

 
 
Assuntos: 
 

1. Guia de Procedimentos 
 

Foi feita uma breve explanação sobre o histórico do assunto pelo Coordenador do FZB que 
sugeriu que o manual seja compilado na íntegra e fosse disponibilizado para as regiões 
aprovarem. 

 

CSR HOW Brasil: 

As regiões opinaram sobre a maneira que deverão ser conduzidos os trabalhos de 
revisão: 

 
 Concorda e diz que qualquer alteração que por ventura venha ocorrer que seja feita 

via moção. 

 
                                             Ata - 03 
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CSR Brasil Sul: 

 Discorda do procedimento sugerido e pede que seja mantido o acordado 
anteriormente: revisão por tópicos. 

 
 

CSR Grande São Paulo: 

 Discorda que a aprovação do manual seja adiada mais uma vez.   
 
 

CSR Rio de Janeiro: 
 
 Relembra que as regiões concordaram que o manual fosse revisado via 

grupo de discussão e os trabalhos não evoluíram. 
 

 Pede para que seja retirado do manual o item que diz que somente as regiões 
possam votar baseada em outras experiências zonais. 

 
 

CSR Brasil: 
 
 Sugere que a guia seja aprovada em reunião por se tratar de procedimentos 

simples e internos e que os trabalhos sejam apresentados por projetos. 
  
 

Como solução ficou decidido que o Secretário do FZB disponibilizará um último manual 
contendo todos os inputs sugeridos até então para apreciação das regiões. Ficando esse 
manual como aprovado. 
 
Ficou decidido também que o critério de votação será de maioria estabelecida (maioria 
absoluta).  
 

 

2. Projeto 01 – Centro Oeste 
 

Foi feita uma breve explanação sobre o histórico do assunto pelo Coordenador do FZB. 
 
As regiões explanaram sobre a apresentação do projeto em suas comunidades: 

A Região HOW Brasil partilhou que somente parte dos CSAs aprovou o projeto em função 
da realização de suas respectivas reuniões. 

 
O DR da Região RJ colocou que a princípio o projeto foi bem aceito pela sua comunidade. 

 
Já a Região GSP enfatiza que o projeto não deva ser discutido em plenária e pede para 
que seja somente votado. E que as regiões que não votaram que peçam o adiamento. 

  
O DR da Região Brasil Sul pede para que as decisões que vierem a ser tomadas em 
plenária que sejam seguidas independendo das pressões das comunidades. 
 
A Região Brasil enfatiza mais uma vez que talvez o encaminhamento dado pela plenária 
não seja esse, sugerindo para que os trabalhos sejam direcionados. 
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3. Calendário FZB, Convenção Nacional e Encontros de Serviço 
 

Inicialmente foi feita uma breve explanação sobre o histórico dos tópicos pelo Coordenador 
do FZB. 
 

A Região GSP sugere para que os assuntos sejam divididos. E que sejam feitas quatro  
encontros por ano, cabendo ao FZB dar o suporte necessário. 

Em seguida as regiões opinaram sobre a maneira que deverão ser conduzidos os 
trabalhos: 

 
A Região HOW Brasil pede para que sejam definidas datas e que os mesmos sejam 
realizados em sistema de workshop, tendo como tópicos sugeridos: liderança e 
comunicação. E que sejam gratuitos e nos moldes que fora realizado o do mundial na 
Região Brasil Sul. 
 
O Vice-Coordenador do FZB pede para que esses encontros não sejam restritos a 
subcomitês, dando uma abertura para que outros assuntos também possam ser 
abordados. 
 
Já a Região Brasil Sul pede para que o foco do FZB não seja direcionado a realização de 
encontros nacionais e sim para a realização de uma convenção nacional, trocas de 
experiências e representatividade na WSC. E segue sugerindo ao comitê executivo que 
tenha total autonomia para a elaboração de um projeto mais completo (com formato, 
periodicidade e de como seria) e disponibilizasse para apreciação das regiões visando 
aprovação. 
 
O DR Suplente da Região Brasil discorda da posição do DR da Região Brasil Sul, uma vez 
que um dos propósitos iniciais do FZB era justamente a realização desses encontros para 
que as regiões deixassem de realizá-las individualmente, denominando-as de 
“Encontrões”. 

 
A Região RJ também discorda do posicionamento do DR da Brasil Sul, pois o FZB iria 
“supervisionar”. 
 
A Região GSP pede para que o FZB não assuma o papel de executor, pois o serviço deve 
ser realizado pelas regiões. 
 
O Tesoureiro do FZB pede para que as regiões definam de onde deve partir os projetos. 
 
O DR da Região Brasil partilhou que os projetos podem ser realizados tanto pelo FZB, 
quanto pelas regiões. E pede para que seja alterada a formatação da pauta de reunião. E 
sugere também que a periodicidade dos encontros poderia ser reduzida a duas reuniões no 
máximo. 
 
Já o DR Suplente da Região Brasil lembra que o acordado inicialmente foi para realização 
de um encontro nacional por ano. 
 
Colocado os pontos de vista, chegou-se a três propostas para a realização dos encontros, 
são elas: 
 

a) Realização anual, num final de semana, havendo reunião do FZB em um dos dias; 
 

b) Realização quadrimestral (quatro em quatro meses); 
 

c) Realização bianual (duas vezes ao ano). 
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Nesse ínterim, a Região Brasil Sul sugere que o assunto retorne na próxima reunião. 
 
 

 
Encontros Nacionais 

Como solução ficou aprovado que os Encontros Nacionais serão realizados duas vezes ao 
ano. 
 
 

 
Periodicidade das Reuniões do FZB 

A Região HOW Brasil apresentou proposta para que a próxima reunião do FZB seja 
realizada em Campinas – São Paulo.  
 
O DR da Região GSP diz que a proposta apresentada pela Região RJ não impossibilita do 
FZB se reunir mais vezes, além das duas que ocorrerão paralelas aos encontros. 
 
Como solução ficou decidido que o assunto será definido na próxima reunião. 

 
 
 

4. Guias Anuais 
 

O Vice-Coordenador do FZB ressalta a importância do preenchimento do formulário por 
parte das regiões a fim de se manter um banco de dados mais atualizado possível visando 
acompanhamento estatístico do crescimento de NA em nosso território nacional.  

 
Ficou decidido que a as regiões se comprometerão em fornecer as informações 
necessárias e enviá-las ao Secretário do FZB para arquivamento. 
 

 
 

5. História de NA no Brasil 
 

Foi feita uma breve explanação sobre o histórico do assunto pelo Coordenador do FZB. 
 
A Região RJ questionou sobre a decisão do FZB em eleger um servidor como 
Coordenador do GT, uma vez que o que ficou acordado em reunião passada é que o FZB  
apresentasse um projeto também nesse sentido. 
 
Em resposta ao questionamento, o Coordenador do FZB explicou que o que ficou 
entendido por parte das regiões é que o servidor coordenaria o projeto em função de não 
ter aparecido ninguém para realizar o trabalho e reconheceu que faltou a apresentação de 
orçamentos e um cronograma para a execução do trabalho.    

 
 O grupo tem se reunido às segundas-feiras no seguinte endereço: 

 
Grupo: Nova Vida – CSA Interior Paulista – Região HOW Brasil 
Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, Nº 226 – Igreja Santa Isabel  
Bairro: São Geraldo – Campinas – São Paulo. 

 
 

6. Tesouraria 
 

O tesoureiro inicia seu relatório informando que o fato de termos optado pelas reuniões 
serem realizadas em grupos já se economizou R$ 400,00. 
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O saldo atual do FZB é de R$ 2.571,00. 
 

Foi arrecadado de 7ª tradição: R$ 32,75 que ficou como doação ao grupo Santana. 
 

O DR da Região HOW Brasil sugere que seja incluída na guia estatístico anual das regiões 
um item para que seja levantada a média de 7ª tradição por membro. E que o tesoureiro do 
FZB elabore um mapeamento de 7ª tradição por região no intuito de sabermos como estão 
às doações dos membros a nível nacional. 

 
Em uma análise rápida o tesoureiro informou que a princípio para realizar os projetos, 
serão necessários repasses em torno de R$ 500,00 por região. 

 
 
 

7. Assuntos Novos: 
 
 
 GT Literatura 

 
O Coordenador de Literatura da ACS partilhou sobre a possibilidade do FZB contratar 
profissional para realizar o serviço de revisão, colocando-se inclusive a disposição para 
realizar esse trabalho que seria remunerado. 

 
O servidor seguiu dizendo que o Brasil poderia participar da confecção de literatura nova 
para nossa irmandade.  

  
O DR da Região HOW Brasil sugeriu para que seja criado um GT dentro do FZB com o 
objetivo de dar início aos trabalhos nesse sentido. 

 
A Região GSP sugere que tenhamos um funcionário que trabalhasse pra nós, como os 
funcionários da LDA de sua comunidade. E que nós custeássemos esse serviço, não 
sendo necessário que o NAWS fizesse esse custeio. 

 
O DR da Região Brasil Sul pede para que o serviço continue sendo feito pela ACS uma 
vez que o manual do FZB não contempla tal assunto. 

 
Já a Região Brasil sugere que entremos em contato com o NAWS para sabermos como 
esse tipo de serviço é feito para aí sim tentar adaptá-lo a nossa realidade. E que seja 
apresentado um projeto com data para início e término do trabalho. 

 
O Coordenador do FZB pede para que o Coordenador de Literatura da ACS entre em 
contato com o NAWS para ver como o serviço é feito e elabore um projeto para que possa 
ser apresentado ao FZB. 

 
Como solução ficou decidido que o assunto voltará na próxima reunião em assuntos 
velhos. 
 

 
 
8. Próxima reunião: 
    
A próxima reunião do FZB será nos dias 7 e 8/08/2010. 

 
O DR da Região Brasil sugere um novo formato de pauta para reunião: workshop de 
liderança, serviços básicos e assuntos diversos pela manhã, a tarde workshop de 
interligação regional, finalizando com discussão de projetos. 
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Já o DR Suplente da Região Brasil pede para que todos estejam atentos quanto ao formato 
das reuniões do FZB, para que as comunidades não pensem que a cada reunião será num 
formato diferente.  

 
A Região Brasil Sul pede para que seja incluído na pauta o assunto: “Pesquisa Estatística 
de NA no Brasil”. 
Em tempo, a Região Brasil Sul pede a presença de um dos servidores do FZB na próxima 
reunião de sua região. 

 
A Região Brasil discorda da possibilidade, pois entende que as devidas explicações devem 
ser dadas pelos DRs. 

 
Aproveitando o ensejo, a Região GSP agradece a presença do FZB em sua reunião, pois 
foi muito proveitosa para o esclarecimento de dúvidas.  

 
Como solução foi decidida pela plenária que o FZB não enviará nenhum servidor à reunião 
da Região Brasil Sul. 

 
Obs.: Vale ressaltar que os servidores do FZB (Coordenador, Vice-Coordenador e 
Secretário) que estiveram presentes em reuniões regionais foram de boa vontade e 
com seus recursos próprios.   

 
  

O DR da Região Brasil pede para que seja elaborada um material de apresentação do FZB 
para que o mesmo possa apresentar na WSC. 

 
O coordenador do FZB se comprometeu em elaborar o material para apresentação. 

 
O DR da Região HOW Brasil pergunta ao Coordenador do FZB se hoje o mesmo é 
reconhecido pelo NAWS, à resposta é dada pelo DR da Região Brasil, que diz que sim, 
embora seja ainda em caráter informal. 

 
Finalizando, o DR da Região Brasil Sul pede para que entre em pauta na próxima reunião o 
projeto que foi apresentado no FZLA quanto ao Brasil ser dividido em zonas e que a pauta 
da reunião possa ser disponibilizada com antecedência. 

 
 

Os assuntos: “Moratória e Representatividade na WSC” a princípio, previstas para essa 
reunião não chegaram a ser debatidas pela plenária em função do tempo ter se esgotado.   

 
 
 
 
 
 

Robson R. 
Secretário – FZB 

(21) 9917-7199 
robsonrochac@globo.com 

robson@na.org.br 
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