
 
 
Reunião virtual Fórum Zonal Brasileiro  
21/02/2017 
Início 20 horas. 
 

01.Presenças: 

Fabrício Coordenador 1 FZB 
Magrão Coordenador 2 FZB 
Miguel DR CSR Brasil Sul 
Luiz DR suplente CSR Brasil 
Roberto DR suplente CSR Grande São Paulo 
Raphael DR CSR Minas 

  Francele DR CSR Brasil 
Edinho DR CSR Grande São Paulo 
Eduardo DR CSR HOW 
Pedro DR CSR Rio Grande do Sul 
Carlinhos DR CSR Rio de Janeiro 
Irion DR suplente CSR Brasil Sul 

 

Assuntos velhos: 
 
02.  Info FZB 
 
O Grupo de trabalho tem se reunido, vamos convidar mais pessoas para agregar,    
segue a ata da última reunião. 
 
Reunião virtual Infofzb 14/02/2017  
 
Presenças: 
Francele delegada região Brasil. 
César coordenador relações públicas do FZB. 
Fabrício coordenador FZB. 
 
Sobrou material da primeira edição, mas não tem a ver com o tema atual dessa 
edição, que será “A história de NA no Brasil” então ficará no arquivo para as próximas 
edições, será criado um drive, para guardar esse material. 
Todos os emails enviados e recebidos do infofzb@na.org.br serão salvos nesse drive, 
a caixa postal tem 5 gb de armazenagem, de tempos em tempos deverá ser feito 
backup, essas tarefas serão de responsabilidade do companheiro Fabrício até termos 
mais voluntários no GT.  
Temos uma errata na edição 1, pois a parte da wsc não é o texto original enviado pela 
companheira Tereza, a companheira Francele irá corrigir isso.  

mailto:infofzb@na.org.br


Será mantido o padrão visual e gráfico do Infofzb. 
Vamos manter as partilhas de serviço. 
Vamos substituir a parte onde se fala dos serviços mundiais pelos ciclos de temas da 
WSC. 
Continua o Espaço Literatura que será feito junto com os servidores do SRTL. 
O tema dessa edição será “A história de NA no Brasil”. 
Com relação a página da ACS, precisamos melhorar a qualidade das fotos, e 
diversificar mais. 
Continuar divulgando somente os eventos regionais por falta de espaço físico, mas 
devemos incluir o link http://na.org.br/evento onde as áreas podem divulgar seus 
eventos.  
Foi sugerido incluir o documento do CONSTA para ilustrar o início da nossa história, 
como chegamos a 9 regiões partindo do CSA sul de SP, contar uma história. 
Pedir os textos enviados como sugestão de partilhas pedimos que sejam de no 
máximo 350 palavras. 
Vamos convidar o companheiro Joaquinzinho para falar do início de NA no brasil. 
Prazo para a próxima edição, 30 abril 2017. 
Próxima reunião 7 março de 2017 as 22h. 
Vamos incluir as pessoas que manifestaram interesse em participar do GT. 
Vamos convidar a companheira Graciele a participar porque foi ela que catalogou o 
material da história de NA. 
 
03. Grupo de Trabalho de Longo Alcance 
 
Já temos os contatos das lideranças de LA das 9 regiões brasileiras, em uma primeira 
fase vamos contatar essas lideranças para receber propostas, sugestões e juntos 
montar um questionário para mapear e identificar onde estão as estruturas ativas de 
LA no Brasil. 
 
04. Grupo de Trabalho atualização Guia FZB 
 
Na próxima reunião presencial do FZB serão apresentadas as atualizações e 
propostas de mudanças no guia. 
 
05. Grupo de Trabalho de reformulação da ACS/FZB 
 
O GT sobre a reestruturação FZB/ACS teve apenas uma reunião virtual. Ficou claro 
que a proposta de passar os serviços executivos do FZB para a ACS era consensual. 
Existe já um esboço de proposta e o GT pergunta se alguém se opõe a que seja 
apresentada uma moção na nossa próxima reunião presencial. A ideia é o FZB tornar-
se somente uma reunião para troca de experiências e criar os encargos de diretor de 
RP, diretor de Traduções e diretor de eventos na ACS - outros encargos ainda 
poderiam ser criados segundo a necessidade. 
 

06. H&I 

Assunto não foi discutido 

07. IV Conferência Nacional de Serviços 

Será usada a mesma conta da ação de doação para as Filipinas, algumas vagas serão 
reservadas para os servidores de sub-comitês de áreas e regiões indicados pelas 
próprias regiões, essas vagas serão reservadas até uma data limite, se as inscrições 

http://na.org.br/evento


internas forem todas preenchidas, existem alguns hotéis já pré reservados para 
acomodar os companheiros. 

08. Relações Públicas (Projeto Lda Nacional 0800) 

Assunto não foi discutido 

09. Tesouraria 

Assunto não foi discutido 

10. Prestação contas Filipinas, efetuação da compra e envio 

O DR do CSR RJ colocou que uma companheira tem uma literatura em inglês 
disponível para doação. decidimos se for possível que nossa compra de literatura será 
através de um cartão pré pago internacional, para que a nossa doação chegue em 
nome do FZB nas Filipinas, nosso tesoureiro junto com a mesa do FZB e o DR do 
CSR RJ vão operacionalizar essa tarefa. 

10 moção 05/2016 

MOÇÃO Nº: 05/2016  
PROPONENTE: CSR Rio de Janeiro  
ENDOSSO: CSR Grande SP. 
Texto da moção: Que ao próximo final do termo de um dos atuais servidores que são 
coordenadores do FZB um encargo de coordenador deixe de existir, ficando apenas 
um coordenador e o outro encargo passe a ser de secretário. Intenção: Racionalizar a 
execução do serviço no FZB.  
Impacto financeiro: nenhum  
RESOLUÇÃO: aprovada 

11 moção 06/2016 

MOÇÃO Nº: 06/2016 
PROPONENTE: CSR Rio de Janeiro passou 
ENDOSSO: Grande São Paulo 
Texto da moção: Que antes da parte “MOÇÕES PARLAMENTARES” no guia de 
procedimentos do FZB, conste o seguinte texto:”Estas moções são procedimentos 
utilizados para possibilitar e facilitar as discussões em assuntos administrativos. Elas 
não poderão ser utilizadas em moções de assuntos trazidos das plenárias das regiões, 
visto que é de entendimento de todos que as decisões dessas moções são tomadas 
exclusivamente nas plenárias das regiões, não podendo, assim, ser alteradas pela 
plenária do FZB, seja no caso de uma moção trazida por uma região ou após a 
consulta às regiões. Caso seja necessário alterar ou modificar uma moção que veio 
das regiões, essa moção terá que retornar às plenárias das regiões para que estas 
aprovem tais alterações. A única exceção é feita para emendas amigáveis” 
Intenção: evitar que haja uma brecha nos procedimentos que permitam a alteração de 
moções vindas das regiões, ou que se originaram em um corpo de serviço e foram 
criadas para serem debatidas e decididas nas plenárias das regiões. Manter o 
princípio de que no FZB não se tomam decisões executivas, mas que todos esses 
assuntos são enviados às regiões para decisão. As decisões administrativas não ficam 
afetadas por esta moção. 
Impacto financeiro: nenhum. 
RESOLUÇÃO: aprovada 



12 moção 11/2016 

12 -  MOÇÃO Nº: 11/2016 
PROPONENTE: CSR How Brasil 
ENDOSSO: Rio de Janeiro 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE HOSPITAIS e INSTITUIÇÕES - 2017 
MINUTA DE PROJETO 
INTENÇÃO: A intenção deste projeto e transmitir uma mensagem de unidade, jamais 
de separação em nossa irmandade, visando um menor número de eventos específicos 
dessa estrutura dentro de nossa comunidade. 
OBJETIVOS: Apresentação de Projetos das Regiões Interessadas Compartilhamento 
de Projetos e Experiências de H&I Locais 
Definições sobre Website de H&I Nacional (Material de apoio para H&I) 
Construção de Calendário de Eventos para biênio 2018/2019 
Cativar futuros e ex-voluntários e ex-servidores ao Serviço de H&I/RP 
LOCAL: Cidade de São Paulo, Jundiaí 
DATA: 17,18,19/Novembro/2017. 
PÚBLICO ALVO: Servidores de H&I e RP de CSA’s e Regiões brasileiras, voluntários 
de H&I e membros interessados. 
PONTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Fórum Zonal Brasileiro. 
VERBA SOLICITADA AO FZB PARA DESPESAS INICIAIS: 
R$ 3.000,00 (três mil reais). 
ELEIÇÃO DE JUNTA DE SERVIÇO DO EVENTO: 
Região Grande São Paulo 
Valores sugeridos para inscrição:  
Internas R$ 220,00 (é 180,00 p a casa incluindo a alimentação) 
Externas com alimentação R$ 120,00 (é 25,00 cada alimentação em número de 3 
refeições sábado e domingo) 
Externas s alimentação R$ 60,00 (30,00 p dia) 
Impacto financeiro: R$ 3000,00 
RESOLUÇÃO: reprovada 

13 moção 01/2017 

MOÇÃO Nº: 01/2017 
Proponente: Região Minas 
Endosso: Região Rio Grande do Sul 
Texto da moção: Que o aplicativo whatsApp seja ferramenta oficial de comunicação 
entre os delegados e servidores da mesa do FZB. 
Intenção: Maior agilidade de comunicação e efetividade do nosso 8o conceito. 
Impacto financeiro: Não há  
RESOLUÇÃO: encaminhar para as regiões. 
 
14 Representação do FZB 

Houve um debate sobre a representação do FZB perante outros fóruns, o escritório 
mundial e a conferência, todos foram a favor que o contato do FZB seja o coordenador 
1. 

 

A reunião encerrou as vinte e duas horas com a oração da Serenidade. 


