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      ATA da Reunião Nº14 do FZB 1,2 e três de março de 2013. 

Rio de Janeiro - RJ (CSR Rio de Janeiro) 

 

 Sexta feira  

NOME ENCARGO TELEFONE E-MAIL 

Etiene Vice Coordenador FZB (19)7803-1589 etiene@na.org.br 

Cristiano DR CSR Brasil Sul (51)9819-7663 delegadoregionalrbs@yahoo.com.br 

Alex DR Supl. CSR Rio de Janeiro (21)7813-3701 alexdrsrj@yahoo.com.br 

Tiago Sem 

Acha 
DR Supl. CSR How Brasil (19)9150-8959 Tiagosemaaga13@yahoo.com.br  

Raphael DR Supl. CSR Brasil (31)9183-8263 raphadicto@yahoo.com.br  

Douglas DR CSR HOW Brasil (19) 9763-4278 douglasvdc@yahoo.com.br  

Fabricio  RP CSR RS (51)9649-7372 adictumsph@gmail.com  

Wellington Secretario FZB (11)7762-9636 wellingtonrobertos@yahoo.com.br  

Edinho  DR Suplente CSR GSP (13)7827-3067 Edinhohpc@uol.com.br  

Cesar C. Coord. Relação Publica FZB (11)7866-4202 Cesar585@terra.com.br 

Paulo Cesar  Tesoureiro FZB (13)8116-1774 paulocesarsph@hotmail.com  

Ciro  DR CSR Grande São Paulo (11)98199-5562 Ciro.rodolfo@yahoo.com.br  

Edinho DR Supl.CSR Grande São Paulo (13)997002-6988 edinho@na.org.br  

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

Jose  DR CSR Rio (21)9955-6207  Zé_martins@hotmail.com  

Carlinhos Vice-coordenador RTL (21)7127-5985   cfpuig@gmail.com  

Fernanda  Membro (21)8775-5735 Na.fernanda.fm@gmail.com  

Gilberto Coord. ACS (21)8714-5328 gilberto@acsna.org.br  

Aline Coord.hosp. CBRNA (21)7847-1484 alinemontezuma@yahoo.com.br  

Soul D. RSA SUP. CSA Baixada (21)9178-4398 Diosfilho2000@yahoo.com.br  

Nelson DR CSR Brasil (91)8402.4824 
nelson.adicto@yahoo.com.br  

 

 Calendários das próximas reuniões 

Temos a data para a próxima reunião do FZB que será em junho na cidade de são Paulo, vai ser feita no 

centro de serviço da CSR Grande São Paulo 07,08 e 09 de junho de 2013, foi aberto para a plenária 

sugestão 16,17 e 18 de agosto de 2013 e a próxima será na convenção nacional 15,16 e 17 em búzios e a 

próxima 14,15 e 16 de março de 2013. 

DR CSR HOW fez a colocação que reaver a possibilidade de continuamos com nossas reuniões 

itinerantes nas regiões para participação de apresentação de workshop. 

Eixo São Paulo e rio de janeiro sendo que a reunião da ACS continue sendo na cidade do rio de janeiro 

pelo custo beneficio e as outras sendo na cidade de São Paulo e campinas  

 Junho- SP (FZB) 07,08e09 

 Agosto- Curitiba (FZB) 16,17 e 18 

mailto:etiene@na.org.br
mailto:delegadoregionalrbs@yahoo.com.br
mailto:alexdrsrj@yahoo.com.br
mailto:Tiagosemaaga13@yahoo.com.br
mailto:raphadicto@yahoo.com.br
mailto:douglasvdc@yahoo.com.br
mailto:adictumsph@gmail.com
mailto:wellingtonrobertos@yahoo.com.br
mailto:Edinhohpc@uol.com.br
mailto:Cesar585@terra.com.br
mailto:paulocesarsph@hotmail.com
mailto:Ciro.rodolfo@yahoo.com.br
mailto:edinho@na.org.br
mailto:robsonrochac@yahoo.com.br
mailto:Z�_martins@hotmail.com
mailto:cfpuig@gmail.com
mailto:Na.fernanda.fm@gmail.com
mailto:gilberto@acsna.org.br
mailto:alinemontezuma@yahoo.com.br
mailto:Diosfilho2000@yahoo.com.br
mailto:nelson.adicto@yahoo.com.br


Fórum Zonal Brasileiro Página 2 
 

 Novembro- búzios (ACS) 15,16 e 17 

 Março - RJ (ACS)14,15 e 16  

O tesoureiro fez a sugestão que some todos os valores de passagens de todos servidores e que divida 

entre as regiões pagarem com o preço dividido. DR CSR GSP não contra esta sugestão de rasteio e DR 

CSR HOW Brasil também foi contra e pediu final de consenso. 

 Pautar assuntos Novos  

 

 

 Fórum nacional de serviço aguardando novas datas (CSR RIO) 

 Periodicidade das reuniões (CSR Brasil de sul) 

 Esclarecimento CSR RGS (CSR Brasil de sul) 

 Datas da eletiva dos servidores do FZB (FZB) 

 Destituição dos servidores coordenadores e vice do FZB (CSR Brasil) 

 Ressarcimento dos kits 

 Participação FZB no fórum da Regiao Brasil 

 

 Convenção Mundial  

DR CSR How Brasil sugeriu o FZB envie uma carta se colocando a disposição para ajudar a convenção 

mundial que será no Brasil 2015, para se aproximar mais com os serviços mundiais em nível de unidade 

entre as estruturas criar um elo de comunicação. CSR Brasil sul e o vice coordenador preencher um 

formulário para solicitar a presenças de algum servidor do mundial para a convenção nacional de será 

em novembro na cidade de búzios.  

 Pesquisas sobre nossos membros / estatísticas  

O vice-coordenador apresentou para os Dr uma nova pesquisa sobre as regiões do Brasil para melhorar 

nossas estatísticas, que cada um DR preenchera este formulário de dados para o próprio FZB estará 

fazendo este levantamento, foi consenso das regiões esta nossa pesquisa mais houve uma ressalva 

colocar qual região trabalha com o novo sistema de serviço e R.P 

 Nova pesquisa sobre nossos membros. 

Foi aprovado o start da perguntas ate maio  

 Estatuto do FZB  

DR CSR GSP enviou no oitavo conceito para apreciação dos servidores se haverá alguma ressalva para 

mudança no estatuto, onde o mesmo foi aprovado pela plenária, Continua a CSR GSP responsável com o 

contador.  
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 Assuntos novos  

 

 Grupo de emails do FZB (CSR Brasil de sul) 

 

DR CSR Brasil sul se colocou que não ficou satisfeito com alguns emails que ouve o nome do CSR Brasil 

que das regiões ficam mais atentos em alguns assuntos. 

DR Brasil How sugeriu que abra o 8º conceito do Yahoo para todos os associados neste grupo para 

melhor a comunicação e que o corpo de serviço utilizara a pagina da face book, que as regiões abram 

nos seus grupos de emails para o secretario como ouvinte foi aprovado pelas regiões  

DR CSR Brasil se colocou que dos DR´s levem mais a serio o grupo emails para não haver distorção de 

informações sobre o serviço do FZB. 

DR CSR Rio solicita a email do CSA que tenha acesso ao 8º conceito do FZB. 

Abertura para todos os associados. 

Fazer um novo 8º conceito somente para os servidores do FZB e DR´s  .  

Continuar como esta atualmente. 

Busca de consenso para reunião de sábado. 

Ficou decidido que os CSR´s levem para suas comunidades para melhor amadurecimento sobre esta 

questão. 

 Sábado  

CSR apresentaram se poderão acabar ate o final da pauta e ou horários específicos 

Foi aberta pra votação não ouve consenso  

E aberta para votação ate que horário foi consenso 18h00. 

 Convenção Brasileira (CBRNA) 

Companheiro Ting partilhou que esta havendo uma dificuldade sobre as hospedagens por falta de 

informações sobre como fazer e solicitou aos DR´s que divulguem este formado de convenção que 

somente algumas CSR fazem deste jeito, que o convencionado tem que entrar em contado com o hotel 

e também fazer sua inscrição através do site, nesta reunião não foi possível a entrega dos cartazes mais 

será enviado para as regiões e vão fazer mais cartazes com as informações o que acontecera na 

convenção (lançamento da 6º edição ,1º conferencia brasileira do FZB,lançamento convenção mundial 

entre outras),o material promocional esta tendo uma venda eles mesmo esta se pagando e com os 

superávit  ajudou organizar a 1º festa de lançamento que ocorreu na cidade do rio de janeiro,solicitou 
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ao FZB casou na convenção não tenha dinheiro em caixa para pagamento do alguns entretimentos o 

fórum zonal brasileiro adiantava esse valor e após a convenção ressarcia o valor sendo aprovado  por 

consenso ajuda,estão fazendo o melhor possível para divulgação da convenção através do Facebook 

,emails e delegados em suas comunidades.coordenador de inscrição partilhou que se cada regiao fazer 

pelo menos 70 inscrições seria paga o aluguem,solicitou que as regiões reveja se a possibilidade dos 

eventos das regiões  a abertura de entrada para o servidor da CBRNA . 

Tesouraria da convenção nacional companheiro Moacir agradeceu aos DR´s por ser eleito na reunião de 

Campo Grande, falou que na realidade na convenção no momento esta com falta de dinheiro para 

custeio de servidores para deslocamento para reuniões e divulgação do evento tem ate momento que 

os servidores estão vendendo materiais promocionais para custeio deslocamento para divulgação , 

solicitou mais carinho e participação de todos para ajudar não falando que estão com falta disso mais 

sim melhor mais ainda esta ajuda entre todos do Brasil, apresentou seu relatório em imagem a todos 

presentes. 

Estará enviando os seus relatórios para anexar em ata relatório financeiros e do período. 

 
 

 Assuntos novos  
 

 Fórum de serviços Nacional  

Companheiro DR CSR rio de janeiro entregou a possibilidade que a regiao faça o evento somente no ano 

de 2013 ou se for para 2014 a regiao retira a organização para o evento e que outra regiao sediar o 

Fórum de serviço. 

30,31 de agosto e 01 de setembro de 2013 na cidade de rio de janeiro não foi consenso pelas regiões. 

Foi decidido que será no ano de 2014 CSR Rio de janeiro se retirou para apresentar um nova proposta 

para o ano de 2014. 

Ficou decidido que todas as regiões podem apresentar uma nova proposta para o evento. 

 Periodicidade reuniões  

O CSR Brasil sul apresentou esta possibilidade de mudança de diminuir o números de reuniões do FZB 

para 2 ao ano.ficou decidido pelas regiões e mesa do FZB amadurecer essa idéias e colocar esse assunto 

na próxima reunião virtual. 

 Esclarecimentos CSR RGS 

O DR CSR Brasil sul apresentou o acontecimentos que esta havendo entre o CSR rio de grande de sul por 

isso que o CSR Brasil sul esta se distanciando da CSR Rio grande sul, FZB e a outras CSR´s  se retira sobre 

esta assunto por não opiniões entre os CSR ´s citados. 

CSR How Brasil sugeriu que eles não poderiam deixar esse assunto passe em banco e sugeriu que se faça 

um workshop sobre unidade entre os CSR Brasil sul e CSR Rio grande do sul mais apropriado na cidade 

de porto alegre. 
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DR CSR Rio de janeiro sugeriu que não podemos fazer esse trabalho como os workshop solicitado pela 

CSR How Brasil não tem pedido ajuda referente esse assuntos.  

 

 

 Destituição dos servidores da mesa do FZB coordenador e vice  coordenador. 

CSR Brasil apresentou os motivos das destituições dos servidores (falta da ata em tempo hábil de 

entrega ,falta de comunicação no 8º conceito ,GT Web ,falta na revisão do guia de procedimentos do 

FZB ). 

Foi aberto para plenária sobre o assunto e esclarecimento dos serviços não prestados, o companheiro 

Etiene presente partilhou sobre os assuntos. 

Foi aberto para qual procedimento para votação para a destituição solicitada pelo CSR Brasil. 

2/3 para a votação foi o peço da consciência coletiva, não foi aprovada a destituição dos servidores. 

 Kits envelopes  

O CSR Brasil solicita um ressarcimento no valor de 150,00 por causa que deve que mandar fazer o 

envelopes para entrega dos materiais,CSR How Brasil falou que erramos por adiantar o processo de 

entrega dos kits mais se não haver a possibilidade será feito o ressarcimento do dinheiro. Foi aprovado 

que ACS depositara para Regiao CSR BRASIL. 

 Sétima Tradição R$ 136,70 
 

 Domingo  

 

 Participação FZB no fórum  

CSR Brasil convidou a participação para o fórum 07,08 e 09 de junho de 2013, ouve um consenso que o 

muda-se a regiao de junho que seria em São Paulo que passa para o espírito santo e a de agosto que 

seria em Curitiba passa a ser a de São Paulo. No momento estaremos no aguardo do DR CSR Brasil. foi 

aprovada essa mudança. 

Foi solicitada pela Região Rio Grande do Sul a presença de um membro do FZB em sua reunião, assim 

como feita em outras regiões. Isto foi aprovado pelo FZB. O Vice solicita que na próxima reunião da CSR 

Rio grande Sul os membros da região Brasil sul estejam presentes. 

 Datas das eletivas dos servidores do FZB (FZB) 

Lembrança para eletivas da mesa do FZB companheiro Etiene estará enviando essa informação no grupo 

de emails. 

NOTA: Encerramento do encargo do vice e coordenador acontecerá em junho de 2014 e tesoureiro e 

secretário em dezembro de 2015. 

 Sistema de serviço 
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DR CSR How Brasil apresentou que ouve uma conversa entre os DR´s responsáveis para andamento do 

serviço com DR CSR Brasil Sul,no momento não ouve uma reunião presencial. 

Os responsáveis pelo projeto são dos DR Nelson,Douglas,Cristiano e Edinho. 

E um projeto de 9 meses sendo com 5 etapas para o Brasil dividindo por regiões,nesses dias de 

aprendizagem sempre iria um DR local e outro DR de uma regiao diferente. 

Haverá um impacto financeiro mais não obtiveram o valor. 

DR CSR rio de janeiro de auto indicou para esta ajudando neste projeto. 

Dia 29 de março de 2013 haverá uma reunião via SKYPE às 21h30 min . 

 Relação publica  

Companheiro Cesar partilhou falando sobre o assunto Retratação ao CSA nova leste que estará fazendo 

isso. 

Foi criada uma pagina de relações publica na facebook para apreciação e trocas de experiências dos 

servidores de R.P nacional. 

DR How Brasil enviou datas de evento que e voltado para dependência química para a participação do 

R.P nacional pra melhor comunicação sobre o que e narcóticos anônimos. 

DR Rio de janeiro solicita que a relação de publicas faça um mapeamento de fórum dependência química 

e álcool para estar presente para divulgar Narcóticos anônimos respeitando nossas tradições e 

conceitos. 

Logo esta troca de experiência o companheiro Cesar servidor de Relações publicas do FZB fez um 

diminuição dos tópicos que estava na ata anterior para melhor organização para os cesar@na.org.br     

 

 Linha ajuda 0800  

DR How Brasil pergunta às regiões presente que gostaria que ouvisse uma carta branca para o 

andamento do projeto mais somente para execução na parte financeira todas as tomadas de decisão 

será passada ao FZB para aprovação dos grupos do Brasil, esta colhendo as informações das linhas de 

ajudas no Brasil para levantamento e formação deste projeto, já colocaram que este projeto será ate 

2015 para conclusão  

DR CSR Brasil pergunta qual importância de uma linha de ajuda nacional e o DR Suplente CSR GSP 

responde que e muito viável pelo motivo de marketing e divulgação de irmandade e redução dos gastos. 

DR CSR How Brasil solicitado a ao DR´s que atualizam as linhas de ajudas que estão em funcionamento 

em pelo menos 15 dias e enviará essas informações no 8º conceito FZB. 

 Leitura  

DR CSR how Brasil apresentou este projeto este assunto surgiu na reunião em campo grande por motivo 

que alguns DR´s perceberam que a leitura de literatura na irmandade como um todo esta em falta e 

mostra a riqueza que a literatura tem para recuperação individual.  

Solicitou ao RTL estar próximo a este projeto e convidou para participar na reunião virtual. 

mailto:%20cesar@na.org.br
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 RTL 

 

Atividades dos SRTL´s regionais e de área: 

 

 SRTL do CSR-RS: 

Não teve reuniões presenciais neste período. O trabalho de revisão da Sexta Tradição (do livro 

Funciona: Como e Por quê) continua sendo feito através da internet.  Na última reunião regional foi 

colocada a questão de falta de membros para participarem do SRTL. Uma companheira da 

comunidade de Canoas ficou de agendar uma reunião do SRTL em Canoas, para tentar atrair 

membros.  

 

 GT de RTL do CSA Grande BH:em Belo Horizonte, existe um Grupo de Trabalho de Revisão e 

Tradução de Literatura vinculado ao CSA-Grande BH. Esse GT-RTL está servindo em conjunto 

com o SRTL do CSR-RJ na revisão do Livreto dos Doze Conceitos, e os dois corpos de serviço 

estão chegando perto da conclusão da primeira etapa de revisão. 

 

 

 
 SRTL do CSR-RJ: 

 
Têm se reunido todas as quintas-feiras, sem exceção. A média de presenças é de 5 pessoas. 
Continuam a revisão dos 12 Conceitos, já estão no Conceito 11. Participam da organização da 
revisão do livro Só por hoje pela internet. 

 
 SRTL do CSA Litoral (RJ):  

 
Tem tido poucas reuniões, mas está fazendo um esforço para dar continuidade ao serviço. 
 

 SRTL Região Grande São Paulo: 
 
 

Continuam a revisão do livro ‘Funciona’, Passo Doze. Fizeram uma revisão de material local 
para Linha de Ajuda. Visitaram o CSA SP Norte onde planejaram, junto aos RSGs, oficinas 
itinerantes. Preparam participação no Fórum Regional da RGSP (01, 02 e 03/03). Estão 
apoiando o SRTL da Região HOW na organização da próxima Conferência Nacional de 
Literatura, juntamente ao SRTL do CSA Extremo Sul. 
 

 Surgiu um novo SRTL! Faz parte do CSA-Extremo Sul: 
 
o Coordenador do SRTL é Thiago B. Estão trabalhando com o folheto Para aqueles em 
tratamento, que já traduziram e iniciam a revisão. Procuram espaço fixo para suas reuniões. 
Iniciarão oficinas itinerantes nos grupos do CSA. 

 
 SRTL do CSR-HOW: 

continuam realizando a tradução do periódico “Reaching Out”, cuja última edição foi a de 

Janeiro. Terminaram Tradição 3 do ‘Funciona’ e iniciaram a revisão do Passo 1 daquele livro. 

Dedicam-se à organização da II Conferência Nacional de Literatura. 
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 SRTL do CSR-Brasil Sul: 

 

está revisando o livreto “Em tempos de doença, revisado”. Também está traduzindo o Quarto 

Passo do livro “Funciona: como e por quê” e está trabalhando em conjunto com o RTL nacional 

na última etapa de revisão do Livreto Branco. 

 Informações gerais 

Como podemos observar, existe uma bela interação entre os corpos de serviço em todas as 

Regiões brasileiras no serviço de revisão e tradução de literatura. Além do que foi mencionado 

acima, recebemos uma tradução do livreto “Behind the Walls” (Por trás das grades). 

Como foi mencionado em nosso relatório em novembro, assumimos a responsabilidade de 

mais duas etapas de revisão: o “proofreading” (revisão final) e QC (verificação de qualidade). 

No momento, estamos fazendo esse serviço para a publicação de três itens de literatura. São o 

IP no. 02 “O Grupo” (em fase de verificação de qualidade), o IP no. 26 “Acessibilidade para 

aqueles com necessidades especiais (em fase de revisão final) e o Livreto Branco (em fase de 

revisão final). Esse último item vai influir no texto do Texto Básico sexta edição e outras 

literaturas. Por isso, estamos tomando muito cuidado na tomada de decisão. 

Texto Básico sexta edição:  

a revisão está em andamento.  

Na Primeira Conferência de Literatura, ficou decidido que a organização da Segunda 

Conferência seria responsabilidade do SRTL-HOW. Recebemos nesta semana a notícia de que a 

Segunda Conferência Brasileira de Literatura será realizada em Campinas, SP, provavelmente 

em 3 e 4 de agosto, 2013. 

Muito obrigado pela oportunidade de servir. 

 

Michael V., Coordenador de RTL Nacional 

Carlos P. Vice Coordenador de RTL Nacional 

 

 Tesouraria  

Companheiro Paulo Cesar (PC) enviou seu relatório da movimentação da conta do FZB e mostrou a 

proposta orçamentária. 

Ate o momento não esta aberta a conta por motivo administrativos  mais ate o final deste mês o 

companheiro estará confirmando abertura de conta no banco Itaú  

Solicitou mais detalhe sobre os projetos que estão em andamento com valores deles  

Estará desenvolvimento um projeto sobre a tesouraria em nível nacional com todos os tesoureiros dos 

CSR´s e dos CSA´s . 

 Segue anexo 1 no final da ata. 
 

 Projeto Paraguai 

Dois delegados brasileiros vão a Assunção realizar junto com os servidores locais painéis de IP nas 

rádios, participar da reunião regional e realizar uma oficina de serviços nos dias 19, 20 e 21 julho, o 

grupo que abriu em Ciudad del Este foi assentado no CSA Renascer que pertence ao CSR Brasil Sul e tem 

servidores brasileiros que moram em Foz do Iguaçu, essa é uma forma achada para tentar desenvolver e 

apadrinhar o N.A. no Paraguai. 
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 Grupo de trabalho WEB 

Foi feita uma reparação do GT WEB em relação à opinião emitida pelo GT na Fan Page do Facebook, o 

volume de trabalho vai aumentar para ver se aumentamos os acessos e as visualizações do Twitter e 

Face, o servidor que administra a pagina na.org.br faliu. Problemas com a LOCAWEB que hospeda nosso 

site ocasionaram problemas, devido a isso o site esteve fora do ar varias vezes nesse mês, estamos à 

procura de outro prestador de serviço. 

 

 Presença da Assembléia do CSR RS 

Foi aprovado R$ 500,00 para a presença do vice coordenador do FZB na assembléia do CSR RS dia 

02/06/2013, o delegado do CSR Brasil e o Delegado suplente do CSR Brasil manifestaram desejo de estar 

presentes também. 

 

 

 

 

 

 

 Próxima reunião on-line FZB Skype 25/04/13  

 

 Encerramento da Reunião 

 

 Calendário de Reuniões do FZB 2013/2014 
 

 

 

DATA REUNIÃO REGIÃO CIDADES 

07,08 e 09/06/2013 FZB  Brasil Vitória - ES 

16,17 e 18/08/2013 FZB Grande São Paulo São Paulo - SP 

15,16 e 17/11/2013 FZB + ACS CBRNA Búzios - RJ 

14,15 e 16/03/2014 FZB+ACS Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro - 

RJ 
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Anexo 1 – Tesouraria  

 

RELATÓRIO FORUM ZONAL BRASILEIRO 

  DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 

  

    Saldo Anterior     7.693,74 

01 05/jan Repasse Região Rio de Janeiro  400,35   8.094,09 

02 14/jan Repasse Região Grande SP 500,00   8.594,09 

03 04/fev Repasse Região Rio de Janeiro  400,35   8.994,44 

04 28/fev Repasse Região Grande SP 400,00   9.394,44 

05 01/mar Transporte aéreo servidores (Etiene, PC, welligton e Cesar)    1.170,88 8.223,56 

06 01/mar Juros Poupança 54,82   8.278,38 

07 03/mar Setima Tradição 136,70   8.415,08 

08 04/mar Depósito conta ACS pagto do hotel servidores FZB   966,00 7.449,08 

09         7.449,08 

          7.449,08 

          7.449,08 

      

  
RESUMO 1.892,22 2.136,88 7.449,08 

   
ENTRADA SAIDA SALDO 
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ORÇAMENTO TERMO 2013/2014 

 
REUNIÃO SP             

  

 
  PASSAGEM HOTEL ALIMENTAÇÃO SUB-TOTAL 

  

 
  

     
  

  

 
ETIENE 60,00 200,00 100,00 

 
360,00   

  

 
WELLIGTON 60,00 200,00 100,00 

 
360,00   

  

 
PARIS 60,00 200,00 100,00 

 
360,00   

  

 
PC 50,00 200,00 100,00 

 
350,00   

  

 
CEZAR 0,00 0,00 100,00 

 
100,00   

  

 
  

     
  

  

 
SUB-TOTAL 230,00 800,00 500,00   1530,00   

  

          

          

 
REUNIÃO RJ             

  

 
  PASSAGEM HOTEL ALIMENTAÇÃO SUB-TOTAL 

  

 
  

     
  

  

 
ETIENE 270,00 200,00 100,00 

 
570,00   

  

 
WELLIGTON 270,00 200,00 100,00 

 
570,00   

  

 
PARIS 270,00 200,00 100,00 

 
570,00   

  

 
PC 250,00 200,00 100,00 

 
550,00   

  

 
CEZAR 250,00 200,00 100,00 

 
550,00   

  

 
  

     
  

  

 
SUB-TOTAL 1310,00 1000,00 500,00   2810,00   

  

          

  

Descrição da Conta Orçado Mensal 

 
REUNIÕES TRIMESTRAIS   

 

  

Reuniões FZB Rio/SP 9.920,00 826,67 

 
Reunião RJ (2)       2.900,00        5.800,00  

 

  

Reuniões extras FZB 2.480,00 206,67 

 
Reunião SP (2)       2.900,00        5.800,00  

 

  

Fóruns de serviço 1.500,00 125,00 

 
 Total         11.600,00  

 

  

Projeto 01 - Literatura 1.200,00 100,00 

 
 Por mês                 12           966,67  

 

  

Projeto 01 - Mídia 5.000,00 416,67 

 
 Por região                   6           161,11  

 

  

Projeto 01 - História 
NA 

1.000,00 83,33 

     

  

Projetos não orçados 4.000,00 333,33 

 
 Alimentação      

 

  

Linha de Ajuda 

Nacional   0,00 

 
 R$ 120,00 por servidor           120,00           600,00  

 

  

Sistema de serviço   0,00 

 
Hospedagem   

 

  

Projeto Paraguai   0,00 

 

2 Diarias hotel da 

reunião 150,00 1500,00 

 

  

Associação   0,00 

 
Transportes     

 

  

    0,00 

 
avião (2) 300,00 600,00 

 

  

    0,00 

 
ônibus (2) 100,00 200,00 

 

  

    0,00 

     

  

    0,00 

 
TOTAL     

 

  

Total     

 
Reuniões (por reunião) 

    
2.900,00  
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LEGENDA: 

MCR - (suplente) – Membro do Comitê Regional (suplente); 

CSA – Comitê de serviço de área; 

CSR – Comitê de serviço regional; 

ACS – Associação para comitês de serviço; 

ASR – Associação para serviços Regionais. 

QU – Quadro Único (composto pelos servidores do CSR); 

QR – Quadro regional 

H & I – Subcomitê de hospitais & instituições; 

IP – Subcomitê de informação ao público; 

LDA – Subcomitê de linha de ajuda; 

GT – Grupo de Trabalho; 

SCE – Subcomitê de Eventos; 

LA – Subcomitê de longo alcance; 

CAR – Relatório da agenda da conferência mundial; 

WSO – Escritório mundial de serviço; 

WSC – Conferência mundial de serviço. 

DR- Delegado de Regiao 

 

 

 

 

Wellington Roberto de Souza 

Secretario – FZB 

(11)7762-9636 

ID: 85*240418 

Wellington@na.org.br  

Wellingtonrobertos@yahoo.com.br 

 

mailto:Wellington@na.org.br
mailto:Wellingtonrobertos@yahoo.com.br
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