
 
 

REUNIÃO ONLINE DO FZB 

04/07/2016 

ATA NR 25 
 
 

 

Início: 20:35 horas 

Oração da Serenidade 

Deus, conceda-me Serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, Coragem para 
modificar aquelas que posso e Sabedoria para reconhecer a diferença. 

1. PRESENÇAS: 
 

Fabrício Coordenador FZB 

César Coordenador RP FZB 

Eduardo DR HOW 

Edinho DR GSP 

Francelle DR BR 

André DR Suplente RS 

Filemon DR BR Central 

Marco Emílio  DR Suplente BR Central 

Rodrigo DR CSR Nordeste 

Pedro DR RS 

Rogério DR Suplente BR Sul 

Luiz DR Suplente BR 

Marcel Membro GT WEB 

Irion DR BR Sul 

Carlinhos DR RJ 

Roberto DR Suplente RGSP 

 
2. Aprovação da ATA da última reunião virtual: 

Ata aprovada sem ressalvas. 

3. Assuntos Gerais: 

Foi expresso pelo Delegado da região Rio de Janeiro o desagrado com a desorganização 
quanto ao uso da plataforma por parte da mesa, quanto ao fato de os servidores não estarem 



preparados para a reunião, quando temos rigidez quanto à data, que poderia ser flexibilizada, 
bem como quanto à ausência dos servidores do FZB, tesoureiro, coordenador II e literatura. 

 

      4. Assuntos velhos 
 
Moção 10/2016 Regime da Moção: Normal  
PROPONENTE: CSR How Brasil  
ENDOSSO: Brasil  
Texto da moção: A criação de um aplicativo nacional Intenção A utilização de acesso em 
multiplataformas é natural em organizações; através destas técnicas é possível aumentar a 
visibilidade de atividades fornecidas, com qualidade cada vez maior e custo cada vez menor 
para os utilizadores. Hoje temos um aplicativo mundial de NA, o idioma do mesmo é inglês. Ele 
é muito bom, possui uma plataforma muito eficiente, utilizando o mesmo raciocínio de um site 
nacional embora exista um mundial, podemos possuir um aplicativo nacional onde as 
atualizações do mesmo seja tão eficiente quanto o site, vamos oferecer mais um caminho para 
que mais pessoas nos encontre, estabelecer mais possibilidades, e assim membros em todos 
os locais poderão utilizar deste recurso para encontrar a próxima reunião mais perto de sua 
localidade. Vamos estipular fases de implementação. No primeiro momento o lançamento 
atenderá as plataformas android e através destes resultados iremos implementando em outras 
plataformas. A implementação é de responsabilidade do RP Nacional, pois até o momento 
quem cuida com êxito do nosso site é o próprio RP. Impacto financeiro Os custos de 
construção com o aplicativo não existe pois uma equipe de membros já elaboraram a criação 
do mesmo, os custos que devemos arcar daqui pra frente é com a manutenção e hospedagem 
dos dados como também a visibilidade em plataformas de serviços como a Google play. Este 
custo é de 100,00 reais por mês. Como valor de referência, informamos aos membros que o 
custo de manutenção do nosso site nacional é de 140,00 Reais por mês. Impacto financeiro: 
R$ 100,00 mensal. 
RESOLUÇÃO: Reprovada 
 
César - Coordenador do RP nacional explicou o andamento da moção, houve debate entre os 
delegados, não foi comparado o aplicativo do mundial com o aplicativo que a região HOW 
trouxe através de moção, que seria o app do sistema RAD, pois o grupo do sistema RAD não 
enviou o relatório pedido – que permitisse a comparação desse aplicativo com o do mundial. 
Os delegados reclamaram que receberam os relatórios de RP e do aplicativo no email no dia 
da reunião virtual. 
O aplicativo do mundial precisa ser traduzido e há profissionais dispostos a fazer um bom 
orçamento ou com uma empresa contratada. A tradução precisa ser feita com os códigos fonte. 
O relatório do RP é o de que há poucas informações sobre o aplicativo RAD, mas fica claro que 
ainda há bastante o que desenvolver. O RP de todos modos vai desenvolver o projeto de 
tradução da plataforma do mundial, que também serve para desenvolvimento de aplicativos. 
O delegado da HOW pediu a retirada da moção, por não termos informações. 
 

5 Relatórios servidores FZB 

5.1 Coordenadores: devido à quantidade de assuntos e ao pouco tempo disponível para a 
reunião, abriu-se mão de apresentar relatório, visto que não havia nada de novo a ser dito. 

5.2 Revisão de Literatura - não estava presente. 

5.3 Tesouraria - não estava presente. 



5.4 RP já havia falado durante a moção do APP. 

 

6. Grupos de trabalho 

6.1 Atualização do Guia 

Estão dando continuidade à revisão/atualização do Guia. Ainda faltam alguns itens. Encerram 
até a próxima reunião presencial, quando apresentarão o trabalho final do Guia. 

 

6.2 Info FZB 

Está parado no momento.  A proposta era publicar duas revistas este ano, mas provavelmente 
só será possível publicar uma. Esta sairá até início de outubro. Tiveram voluntários que se 
indicaram através do email criado com esse fim. O GT pede ajuda para a divulgação. O email 
do info é infofzb@na.org.br, já tem um webdesigner que fez muita falta na elaboração. Vão 
colocar no orçamento do FZB um valor para a impressão do material. 
 

6.3 Longo Alcance 

Atualmente temos um grupo de whatsapp onde participam 89 companheiros, representando 
quase que na totalidade as principais lideranças de Longo Alcance das estruturas regionais e 
algumas de áreas. 
A intenção deste GT é conhecer nossas estruturas de LA no Brasil e de alguma forma apoiar o 
desenvolvimento de NA junto com a comunidade local. 
Aplicamos uma pesquisa no grupo e obtivemos 39 respostas, segue abaixo um breve resumo. 
Responderam à pesquisa companheiros do AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, 
MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, SE e TO. 
Temos no grupo companheiros começando com 5 anos limpo até 25 anos, coordenadores de 
LA regional, coordenadores e servidores de áreas e de sub comitês, líderes de LA, 
coordenadores de GTs, servidores do FZB, servidores regionais e membros com muita 
experiência em diversas áreas atualmente sem encargos. 
 

 
 
Essas foram as 4 propostas mais votadas pelo GT de LA nacional para dar sequencia aos 
nossos serviços. 
Revisão e elaboração do Manual de LA - 32% 



Criação de soluções de base para serviço (atração de servidores, treinamento, procedimento, 
etc) 32% 
Mapeamento nacional dos grupos, comitês e estruturas de serviço ativos - 26% 
Proposta de reorganização de Comitês de Serviço Regionais Brasileiros 18% 
 

 
Foi escolhido pelo grupo o whatsapp como melhor forma de comunicação. 
 

 
 
Descreva brevemente se tem alguma outra proposta de trabalho para o GT 
Criação de proposta de biblioteca virtual de serviço no na.org com manuais e guias de serviço 
Criar materiais como workshops para serem apresentados em Power Point nos grupos, Que 
possam auxiliar na captação de novos servidores. 
Revisar um manual a ser seguido. E atração de membros pra o serviço. 
Espaço na conferência Nacional de serviço para identificação das nossas dificuldades. 
Criar material de fácil entendimento, com todo passo a passo detalhado para os CSAs 
desenvolverem o serviço de maneira autônoma. 
Encontro Nacional de LA. 
Plano de divulgação e propagação de subcomitês de áreas e regionais para coordenação 
deste desenvolvimento de forma a inserir o Longo Alcance como Cultura de serviço. 
Outra forma de abrangência seria criar polos de serviço em forma de pequenos subcomitês que 
prestam contas ao grupo de trabalho, visando trabalhar com comunidades mais distantes e 
carentes alcançar um todo. 
Interagir este GT com outros GT, dentro do RP. 
Direcionamentos pra apoiar grupos institucionais e prover unidade. 



Frear o crescimento desordenado, acessibilidade e revisão do manual Longo Alcance. 
Menos estruturas e mais Reuniões. 
Apoio para o desenvolvimento de serviço em novas regiões, treinamento de novos servidores; 
Apoio a comunidades isoladas, e estudo de manuais.. 
Apoio ao desenvolvimento ao Norte do Brasil. 
Padronização dos manuais para utilização nos Subcomitês. 
Centralização das comunicações a níveis regionais. 
 
Como podemos melhorar esse grupo de trabalho? 
Inicialmente determinado que estruturas já estão representadas no grupo de whatsapp, 
delegando aos servidores de CSR a atribuição de contatar e incluir membros dos CSAs 
interessados. Talvez seja interessante estipular um prazo para q as discussões comecem pra 
não ficarmos esperando muito. Coordenadores de subcomitês de LA de área e região devem 
ter prioridade na participação do grupo. Servidores de região podem criar grupos secundários d 
whatsapp com servidores das áreas, pra repassar informações, discutir etc… (CSR GSP já 
está fazendo isso).(o procedimento de criação do diretório ficará exaustivo se não 
determinarmos logo quem fará parte do GT… ) depois de formado o grupo, determinamos as 
prioridades que serão trabalhadas. 
Determinar os procedimentos de votação. todos os membros do gt terão votos? ou será um 
voto por estrutura? ou por região? ou por CSA? é provável que precisemos eleger servidores 
dentro do gt. assim dinamizamos os trabalhos atribuindo funções e criando pontos únicos de 
prestação de contas dentro do grupo. se for o caso, precisaremos determinar os tipos de 
encargos e suas atribuições,  dependendo do desenrolar das discussões, podemos criar 
subdivisões de trabalho pra cada item, criando novos grupos de whatsapp ou até com reuniões 
de áudio ou videoconferência, ou fóruns em web sites ou app para smartphones, caso sejam 
eventualmente criados grupos secundários de discussões específicas, estes deverão 
apresentar propostas de trabalho que serão votadas pelos membros votantes do GT. 
Precisamos colher mais experiências, melhorar a comunicação, e criar objetivos para esse 
grupo. 
Criar e estabelecer metas e resolve mas de maneira pontual.não passando para a próxima 
etapa se a anterior não tiver sido resolvida. 
Manter o assunto em foco. 
Evitar postagens e comentários que não conduzem com a proposta com organização de pauta 
no Whatsapp. 
Colocando diretrizes e tópicos bem direcionados com discussão e troca de experiências sobre 
estes temas. 
Atração de membros para servirem. 
Atividade do grupo de WhatsApp para trocarmos informações como um todo usar o Skype ou 
Adobe para reuniões de decisões aonde somente nesta plataforma tomaríamos decisões assim 
sendo WhatsApp seria um canal de informação. 
Mais reuniões via Skype e mais presencias. 
Definir diretrizes e normas relacionadas aos assuntos que estarão em pauta dando direito a 
todos de dar sua opinião uma vez com direito de resposta por aquele que abriu o tema em 
debate com horário especifico para a troca de experiência. 
Começar o serviço. 
Dividir assuntos em grupos. 
Com postagens pertinentes ao contexto. Não usar para dar bom dia e postar cartazes de 
eventos. 
Selecionando a participação e definindo linhas de ações em grupos. 
Sendo mais objetivos quanto ao propósito do grupo. 



Dividindo o GT em setores. 
Direcionando os trabalhos. Ainda vejo muito palpite de todo lado. Talvez ao definirmos as 
prioridades isso pare. 
 

6.4 ACS/FZB 

Foram feitas reuniões virtuais e foi feita uma proposta de moção, Moção que será apresentada 
por alguma região na próxima reunião. 

6.5 Conferência Nacional de Serviços 

Está em bom andamento a organização do evento. Precisam de número de pessoas que vão 
de cada região para reservar lugar. 

7 Encargos vagos 

Na próxima reunião presencial do dia 7 de abril de 2017, vamos eleger um secretário para o 
FZB, pedimos as comunidades do Brasil que indiquem servidores. 

Os servidores do FZB são eleitos diretamente pelos delegados/representantes regionais, por 
um período de três anos. O processo de eleição é feito através do envio de Currículo de 
Serviço, conforme modelo enviado pelo quadro de servidores do FZB com antecedência à 
reunião eletiva, onde estes documentos, recebidos até no máximo 48 horas antes da reunião 
eletiva, serão divulgados apenas na dita reunião eletiva aos delegados/representantes 
regionais e inutilizados logo em seguida, preservando privacidade e o anonimato dos 
participantes do processo eletivo. Qualquer membro de NA é elegível e apenas é desejável que 
o postulante tenha experiência de serviço em uma estrutura regional. (GUIA DE 
PROCEDIMENTOS do FZB) 

8 Próximas reuniões e eventos do FZB 

Conferência nacional de literatura, Fortaleza 19 e 20 de agosto de 2017 
Reunião presencial. Vitória - ES - nos dias 27,28 e 29 de outubro de 2017. 
IV Conferência Nacional de Serviços 6, 7 e 8 de abril de 2018. 
 


