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Assuntos: 
 

1. Troca de experiências e indicação de novos projetos 
 

Coordenador do FZB, companheiro Maurício P. faz uma breve explanação sobre os assuntos pautados 
para esta reunião. 
 

Cada membro votante opina sobre os tópicos a serem debatidos e possivelmente incluídos em 
pauta, sendo
 

: 

 
CSR HOW Brasil 

 
 Companheiro Tiago, DR Suplente do CSR HOW Brasil sugere a antecipação dos assuntos 

relacionados à ACS em função de decisões importantes a  serem tomadas e que o GT da História de 
NA no Brasil possa ser debatido hoje (sexta-feira, 2/12/2011). 

 Douglas V. DR do CSR HOW Brasil sugere para assuntos novos que a estrutura do FZB possa 
estar presente nas próximas Convenções promovidas pelas comunidades. 

 

 Periodicidade das Reuniões do FZB 

 DR da Região BS, companheiro Cristiano D. partilha a visão negativa de sua comunidade sobre a 
necessidade que o FZB vem tendo de se reunir “tantas” vezes, baseada na dificuldade financeira 
que a Região vem enfrentando, inviabilizando assim o custeio de um de seus 2 DRs. 

 José M, DR da Região RJ concorda com a Região Brasil Sul e discorda da forma com que o FZB 
vem se reunindo, sugerindo um limite máximo de duas reuniões por ano e que as mesmas sejam 
baseadas em projetos. 

 DR da Região HOW Brasil, companheiro Douglas V. reforça a experiência baseada em 
planejamento e defende a manutenção do nº de reuniões que o FZB vem se reunindo, uma vez que 
sua comunidade entende que quanto mais reuniões melhor, já que esta é a única oportunidade que 
sua Região tem de estar trocando experiências com as demais Regiões assentadas. E com um 
espaçamento maior entre as reuniões isso se perderia. 

 Nelson L. DR Suplente da Região Brasil pede maiores esclarecimentos sobre a proposta inicial 
para a periodicidade das reuniões e sugere que o grupo de e-mails possa ser melhor utilizado como 
alternativa.  

 Representante da Região RS, companheiro Daniel T. partilha que as informações do FZB vêm 
chegando a sua comunidade normalmente. Sua Região entende que o Fórum pode ser um ponto 
importantíssimo no sentido de se viabilizar projetos de âmbitos nacionais. Região concorda que a 
possibilidade do nº de reuniões serem reduzida a duas por ano somente seria pouca. 

 DR do CSR GSP, companheiro Alfredo discorda que o FZB possa vir a se tornar uma estrutura 
regional e defende que o nº de reuniões seja mantido em função das nossas dimensões regionais. 
Ressalta também a manutenção das reuniões compartilhadas com a ACS, pois tem sido de grande 
importância para as comunidades e para um melhor funcionamento do Escritório. 
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 DR partilha que é possível a comunidade Brasileira se desenvolver sem a necessidade de estarmos 
nos reunindo tanto. Sua Região não consegue entender que uma estrutura que foi criada para ser 
baseada em projetos necessite estar se reunindo tanto. 

 Douglas deseja saber qual a opinião do Coordenador do FZB sobre o assunto? 

Maurício P. responde que de maneira geral nós precisamos trabalhar cada vez mais e melhor e 
entende que o fluxo que os assuntos vêm sendo debatidos no Fórum vem se dando de maneira 
normal, no entanto enxerga ser fato as comunidades possuírem não só realidades financeiras 
distintas, mas também visões de projetos distintos e isso de certa forma dificultam que os assuntos 
se mantenham em foco tornando os muitas vezes repetitivos e possam ser tratados com mais 
objetividade.  

 José sugere que o FZB faça uma experiência em se diminuir o nº de reuniões. 

 DR Douglas pede que as demais comunidades se envolvam mais nos assuntos e acreditem mais no 
FZB.  

Resolução: Por não ter havido consenso entre as Regiões as reuniões continuarão sendo de 3 
em 3 meses. 

 

CSR Rio Grande do Sul 
 

 Secretário do CSR RS e (representante de sua Região), companheiro Daniel T. sugere a inserção 
de alguns tópicos para assuntos novos que foram debatidos e pautados por sua comunidade. 

 O servidor sugere que o Fórum faça um projeto de Longo Alcance no sentido de organizar um 
mapeamento nacional. 

 

CSR Rio de Janeiro 
 
 José M., DR do CSR RJ sugere que o assunto Convenção Mundial (WCNA) possa ser debatido em 

assuntos novos. 

 

CSR Brasil Sul 

 DR do CSR BS, companheiro Cristiano D. sugere a realização de dois Workshops: “CAR e 
Sistema de Serviço” para a pauta de amanhã (sábado, 3/12/2011) e que ambos sejam organizados 
pelo DR José M. 
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2. Assuntos Antigos 

 GT História de NA 

Maurício P, Coordenador do FZB faz um breve histórico dos trabalhos do GT que entre outras coisas 
foi elaborado um cronograma de metas. A sugestão para que os trabalhos fossem concluídos dentro de um 
prazo de um ano e meio, não será possível, já que toda a parte de digitalização não pode ser terceirizada em 
função do formato da nomenclatura dos arquivos. 

O servidor finaliza fazendo uma pequena síntese do trâmite para que o trabalho seja concluído, 
prevendo para tanto etapas como: revisão, dissertação, diagramação, criação do draft, submeter a aprovação 
dos Grupos, envio ao NAWS, etc. Do envio ao NAWS à revisão ortográfica prevista para 2014, estima-se 
que o trabalho possa ser concluído em 2015. 

DR do CSR HOW Brasil pergunta sobre a possibilidade dos servidores do GT estarem presente na 
próxima reunião do FZB.  

Coordenador do FZB, responde que o companheiro Magrão, Coordenador do GT está se organizando 
para estar presente na próxima reunião do Rio de Janeiro.  

 

Lista de Presenças: *Sábado 
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Cristiano D. DR CSR Brasil Sul (51) 9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 
Ciro DR Suplente CSR GSP (12) 9791-4911 ciro.rodolfo@yahoo.com.br 
Alfredo DR CSR Grande São Paulo (11) 7726-6799 alfredo@na.org.br 
Nelson L. DR Suplente CSR Brasil (91) 8124-8319 nelson.adicto@yahoo.com.br 
Ricardo Vice CSR GSP (11) 9839-1556 vice_japa@yahoo.com.br 
Milena MCR CSA NP (43) 9900-4918 milenasph@gmail.com 
Rogério CSA Norte Paranaense (43) 9916-9307 ILEGÍVEL 
André MCR Suplente CSA NP (44) 9972-9815 ILEGÍVEL 
Ting Tesoureiro FZB (22) 9985-0352 celomac@terra.com.br 
Etiene Vice-Coordenador FZB (19) 7803-1589 etiene@na.org.br 
Maurício P. Coordenador FZB (19) 9113-9154 mauricio@na.org.br 
Robson Secretário FZB (21) 9917-7199 robsonrochac@yahoo.com.br 
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3. Tesouraria 

Ting, Tesoureiro do FZB informa que os arquivos já foram disponibilizados no grupo e que o saldo é 
referente até o dia 1/12/2011 (quinta-feira). O saldo atual do Fórum é de R$ 9.405,69. Já foi acrescido o 
valor de R$ 384,00 referente à viagem ao Paraguai. 

DR do CSR HOW Brasil pergunta como tem sido os repasses das Regiões. 

 Ting responde que somente algumas Regiões estão repassando e que se não fossem esses repasses a 
reunião não aconteceria. 

4. Continuação dos Assuntos Antigos 

 Definição Local 1º Fórum de Serviços FZB 

DR do CSR Brasil, companheiro Nelson L, apresenta três propostas oriundas de sua comunidade, são 
elas: 

1ª Proposta 

- Distância: 30 km de Brasília 
- Valor Final: R$ 80,00 (por pessoa) 
- Custo do Local: R$ 2.000,00 (independente se lotarmos ou não) 
- STAFF: Já há uma previsão em torno de 15 membros envolvidos 
- Transporte: Já incluso  

 
2ª Proposta 
 
- Distância: 40 km de Brasília 
- Valor Final: R$ 140,00 (por pessoa) 
- Custo do Local: Não informado 
- STAFF: Já há uma previsão em torno de 15 membros envolvidos 
- Transporte: Já incluso  
 
3ª Proposta – Retiro dos Márteres 
 
- Distância: 25 km de Brasília 
- Valor Final: R$ 155,00 (por pessoa) 
- Custo do Local: Não informado 
- STAFF: Já há uma previsão em torno de 15 membros envolvidos 
- Transporte: Já incluso  

 

Cristiano D, DR do CSR Brasil Sul apresenta o companheiro Rogério (CSA Norte Paranaense) que por 
sua vez traz uma sugestão de proposta visando à realização do evento. 

Rogério inicia traçando um breve perfil de seu CSA que hoje conta 17 Grupos, todos os Subcomitês 
funcionando. Enconpassos e Encontradições são eventos tradicionais de sua comunidade. 

4ª Proposta – Espaço PIME 

- Valores: R$ 75,00 (interna) e R$ 60,00 (externa) 
- Infra: Possui 2 auditórios e refeitório para 120 pessoas, quadras, quartos coletivos para até 16 pessoas, 
área verde e 20 suítes para até 3 pessoas. 
 

Resolução - Ficou decidido por consenso que o 1º Fórum de Serviços do FZB será realizado na 
Cidade de Londrina – PR nos dias 7, 8 e 9/09/2012. 
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 Convenção Nacional 

Coordenador da 1ª CBRNA, companheiro Ting partilha que em função de ter ocorrido algumas 
mudanças na gerência do Hotel, sobretudo com a implantação de uma gestão nova, sendo esta somente para 
eventos, ela se vê no aguardo de um posicionamento do Hotel que a princípio se coloca mantendo todas as 
condições que inicialmente foram acordadas. E que o “Guia” (Manual) para a Convenção já foi revisado e  
finalizado.  

Região HOW Brasil pergunta se tem havido reuniões, quem é o corpo de serviço e se tem havido 
interesse por parte das comunidades em servir a Convenção. 

Ting responde que não estão havendo reuniões. Que por enquanto o quadro de serviços se mantém o 
mesmo, ou seja, ele e o companheiro Marcio F. (Tesoureiro). E que a receptividade tem sido boa nos 
contatos que vem sendo feitos.    

Região Grande São Paulo cita exemplo da Convenção da Ilha do Mel como Convenção bem sucedida, 
cujo valor não se aproxima dos R$ 300,00 por pessoa de diária de Búzios. 

Ting sugere que as comunidades já pensem na possibilidade da Convenção criar um site para que as 
pousadas já possam ser divulgadas e onde inscrições já possam ser feitas. Com o objetivo de dar início aos 
preparativos, foi estimado um custo inicial de aproximadamente R$ 5.000,00. 

Resolução: Foi decidido por consenso que o valor de R$ 5.000,00 será disponibilizado para o início 
dos trabalhos, como: site, cartazes, reuniões de servidores, divulgação, etc. 

 

 Pesquisa de Membros 

Coordenador do FZB se retrata partilhando que por uma serie de questões o material não pode ser 
compilado e formatado a tempo para esta reunião. 

 

 GT Web 

Vice-Coordenador do FZB, companheiro Etiene informa que 3 membros voluntários (Nordeste, Sudeste 
e Sul) já foram selecionados e que agora basta que os mesmos confirmem suas disponibilidades. 
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 RTL 

Maurício P. informar que o companheiro Michael V, Coordenador Nacional de RTL já iniciou os 
trabalhos junto às Regiões, inclusive já tendo o relatório disponibilizado em nosso grupo de discussão. 

Michael informa a possibilidade da contratação de serviço profissional (revisor) visando a conclusão 
das peças já traduzidas pelos RTLs das comunidades. 

DR da Região HOW Brasil traz questionamentos de sua comunidade referentes a traduções passadas  
dos IPs: 23, 27 e 28 que o companheiro não deu andamento. 

Coordenador do FZB responde que o servidor será notificado de tal questionamento e que possível 
resposta a comunidade poderá ser dada via grupo de e-mails. 

Região RS partilha que a presença do servidor Michael V. seria muito importante para uma melhor 
prestação de contas. 

Região HOW Brasil relembra que o acordado com as demais Coordenações de RTLs era que o servidor 
eleito não se faria presente nas reuniões do FZB. 

DR do CSR RJ reforça o pedido do companheiro Michael que o “Reaching Out” possa ser divulgado e 
difundido nas Regiões. O material poderá ser impresso para auxiliar nos painéis de H&I. 

 

 Painel de RH 

Responsável pelo Painel de Recursos Humanos do FZB, companheiro Douglas V divulga e-mail para 
encaminhamentos dos currículos: prh@na.org.br e apresenta o formulário elaborado para o banco de dados. 

DR do CSR RJ enfatiza a questão da privacidade e pede explicações em relação ao objetivo do painel. 

Douglas responde que basicamente o serviço do painel será voltado para a captação de servidores 
para o FZB. 

Companheiro Daniel, representante da Região RS apresenta o projeto para a captação de recursos 
humanos através de um site que sua Região criou.  

O mesmo pode ser acessado em: http://aspspider.net/longoalcance/ 

 

 Projeto Paraguai 

DR da Região Brasil Sul, companheiro Cristiano compartilha a experiência de ter participado do Fórum 
de Serviços do Paraguai promovido pelo FZB, que hoje contam aproximadamente com 40 membros 
distribuídos em 6 Grupos.  

Os grupos apresentaram dificuldades quanto a realização de reuniões abertas, de serviço e na confecção 
e manutenção de registros em atas.  

Foram feitos treinamentos de H&I, IP e Linha de Ajuda, simulações de uma reunião Administrativa de 
Grupo, de uma reunião de Área e de como é confeccionado um relatório de RSG. 

Cristiano finaliza ressaltando a importância de se fazer um acompanhamento periódico para sentir o 
retorno dessa iniciativa não só por e-mail, mas também presencialmente. E que através de contato do FZB 
junto ao NAWS foram doados um total de 40 kits de literaturas a Região Paraguaia.  

mailto:prh@na.org.br�
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O prazo para envio dos Currículos ao encargos em aberto é de 2 dias antes da reunião do FZB. 
 
O currículo de serviço deve ser enviado diretamente ao Secretário do FZB, companheiro Robson 
no e-mail: robsonrochac@yahoo.com.br. 
 
 

5. Reunião ACS 

 Eleições 

Coordenador 
O companheiro Gilberto (RJ) se auto-indiciou e foi aceito para o encargo por consenso. 

 
Vice-Coordenador 
O companheiro Tuninho (RJ) se auto-indiciou e foi aceito para o encargo por consenso. 

 
Tesoureiro 
Os companheiros Guto (RJ) e Marcio F. (Campos/ RJ) se auto-indicaram, porém não foram aceitos pela 
plenária por falta de consenso. Estando o encargo em aberto para a próxima reunião. 

 
Conselho Fiscal 
O companheiro Miguel (PR) se auto-indiciou e não foi aceito para o encargo por falta de consenso. 
 

 

DR do CSR Brasil Sul, companheiro Cristiano, apresenta 2 orçamentos levantados por sua comunidade 
para a auditoria na ACS, são elas: 

1ª Proposta - Audisa 

- São especialistas, possuem escritório no RJ e o valor R$ 7.000,00 (em até 10x) 
 

2ª Proposta – Status 
 
- Valor: R$ 350,00 (hora) + custos. Previsão de conclusão: Uma semana. 

 
DR do CSR RJ pergunta se há um teto máximo? 
 
Gilberto informa que hoje existe uma verba prevista de R$ 8.400,00. 
 

 
Região RS pergunta por que a auditoria ainda não foi feita? 

 
Vice-Coordenador do FZB, responde que somente agora nós estamos com todos os documentos em 
conformidade. 

 
 

DR Suplente da Região GSP sugere que a abrangência da auditoria possa ser estendida em até 5 anos atrás.  
 

Resolução: A Audisa foi escolhida por consenso, ficando o DR da Região Brasil Sul, companheiro 
Cristiano responsável pela negociação. 
 

 

 

 

mailto:robsonrochac@yahoo.com.br�


Fórum Zonal Brasileiro (FZB)                                                      Ata 09 | 02 e 03 de Dezembro de 2011 

 

O prazo para envio dos currículos ao encargos em aberto é de 2 dias antes da reunião do FZB. 
 
O currículo de serviço deve ser enviado diretamente ao Secretário do FZB, companheiro Robson 
no e-mail: robsonrochac@yahoo.com.br. 
 

6. Assuntos Novos (novos projetos) 

 Eleições 

Vice-Coordenador da 1ª Convenção Brasileira – 1ª CBRNA 
O companheiro Albert (Macaé/RJ) se auto-indiciou e não foi aceito para o encargo por falta de consenso. 

 
Coordenador de RP Nacional 
O companheiro Michel (Tubarão/SC) se auto-indiciou e não foi aceito para o encargo por falta de consenso. 

 

 
 

7ª Tradição: R$ 152,00 (sábado) 

 

 Cronograma das Reuniões 

A próxima reunião do FZB acontecerá no Rio de Janeiro (Capital) dias 16, 17 e 18/03/2012 e será 
compartilhada com a ACS em local ainda a ser divulgado.  

 
A reunião seguinte será na Região Rio Grande do Sul nos dias 22, 23 e 24/06/2012. 
 
A sugestão de se realizar a reunião partiu da Região RS com o apoio da Região BS. Ambas irão em 

conjunto organizar os preparativos para a reunião. 
 

 Discussão do CAR 

O assunto será incluído na pauta da próxima reunião e organizado pelos companheiros Júnior B. 
(servidor do Quadro Mundial) e José M. (DR da Região RJ). 

 

 WCNA 

DR da Região RJ diz que as chances da Convenção Mundial ser realizada no Brasil em 2015 são reais. 
A cidade de Florianópolis foi dada como descartada em razão de questões climáticas já mencionadas em ata 
anterior. José se mostra bastante otimista no sentido de ver a cidade do Rio de Janeiro não só como forte 
candidata, mas como a melhor opção para sediar a WCNA 2015.  

O servidor afirma que as negociações já deram início junto as autoridades cariocas (Governo do Estado/ 
Prefeitura), Comitê organizador e proprietário do Rio Centro (Centro de Convenções) no sentido de 
viabilizar uma possível redução no valor do aluguel que hoje gira em torno de U$ 650,000.    

José finaliza dizendo que caso as negociações no Brasil não avancem é muito provável que a cidade 
escolhida seja na América Latina, porém o Brasil segue recebendo o apoio do Quadro Mundial. 

Foi decidido por consenso o reenvio da carta de intenção Brasileira de sediar a WCNA 2015. 
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 Cartazes de Divulgação do FZB 

Continua pendente a apresentação dos cartazes pela mesa. 

 

 Representação na WSC 

É provável que a Região BS leve as intenções das comunidades de São Paulo e a Região 
Brasil as do RJ e RS. 

 

 Participação do FZB nas Convenções 

DR Suplente do CSR HOW Brasil sugere as demais comunidades que quando da organização de suas 
respectivas Convenções Regionais, seja previsto na grade de programação um espaço para os servidores do 
FZB, a fim de que suas atividades possam ser mais divulgadas alcançando assim um maior nº de membros 
possíveis. 

 

 Participação dos Coordenadores dos CSRs nas Reuniões da ACS 

Região HOW Brasil partilha que sua comunidade entende que as pessoas mais indicadas para a 
participação nas reuniões da ACS são os Coordenadores Regionais ou os Presidentes das Associações, 
porém as votações continuariam sendo feitas pelos DRs. 

Região RJ discorda, afirmando que nesse foro ainda que seja o direito a voz somente deve estar restrito 
aos DRs das comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Robson R. 
Secretaria – FZB 

(21) 9917-7199 
robsonrochac@yahoo.com.br 
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