
                                                
 
 
ATA Nº 27 DA REUNIÃO VIRTUAL DO FZB – 30-01-2018 
  
A reunião teve início às 20hrs, com a oração da serenidade.  
 
Presenças: 

Lucas – Vice Coordenador do SRTL Nacional 

Marcel – Membro colaborador do Subcomitê de RP do FZB 

Pedro – DR da Região Rio Grande do Sul 

Roberto – DR Suplente da Região Grande São Paulo 

Fabrício – Coordenador do FZB 

Rodrigo – DR da Região Nordeste 

Eduardo – DR da Região HOW Brasil 

Eliana – Secretária do FZB e da Região Grande São Paulo 

Rogério – DR Suplente da Região Brasil Sul 

Maxwell – DR Suplente da Região Brasil 

Francelle – DR da Região Brasil 

Carlinhos – DR da Região Rio de Janeiro 

Saul – DR Suplente da Região Rio de Janeiro 

Marco Emílio – DR da Região Brasil Central 

Raphael – DR da Região Minas 

Marco Antonio – DR Suplente da Região Nordeste 

Jonas – Servidor do Sistema RAD – Facilitador da reunião 

César – Coordenador de RP do FZB 

Edinho – DR da Região Grande São Paulo 

 
1º - Pauta - Votação da Moção nº 08/2017 
  
Moção nº: 08/2017  
Proponente: CSR HOW  
Endosso: CSR GSP  
Regime: Urgente  



Texto da Moção:  
Que no quadro de servidores da ACS seja criado um quadro de três diretores para coordenar os 
serviços de RP, H&I, Longo Alcance, Revisão e Tradução de Literatura e desenvolvimento da 
irmandade junto às regiões, bem como convenções nacionais e conferências nacionais, porém 
no caso desses eventos seriam executados pelas regiões que se indicarem para tal, assim com 
já acontece hoje. Esse quadro seria formado por servidores com experiência no serviço em 
geral, em especial RP, sendo que um dos servidores precisará ter necessariamente 
conhecimento do serviço de literatura. Esses servidores dariam continuidade ao serviço hoje 
realizado no FZB.  
Que sejam extintos os encargos do FZB, sendo o Fórum voltado somente à troca de 
experiências e apoio à unidade, não havendo execução de serviços no FZB.  
Intenção da Moção:  
Tornar o FZB um Fórum com o propósito daquilo que foi idealizado: um espaço para  
troca de experiências somente. Possibilitar à ACS melhor direcionar os recursos que por 
ventura existirem para os serviços. Possibilitar a ACS melhor apresentação para sociedade de 
sua atuação como utilidade pública.  
Impacto financeiro:  
O impacto é relativo, somando os servidores do FZB (dois coordenadores, tesoureiro,  
RP e RTL) e ACS (presidente, vice e tesoureiro) temos 8 companheiros, com esse novo modelo 
diminuiríamos para seis servidores. As regiões passariam a repassar à ACS em vez de ao FZB.  
***** Emenda amigável da Região Nordeste aceita  
Resolução: Aprovada.  
 
2º - Votação da Moção nº 10/2017  
 
Moção nº: 10/2017  
Proponente: CSR RJ  
Endosso: CSR Brasil Central  
Regime: Urgente  
Texto da Moção:  
Que as eleições tenham um período para apresentação dos candidatos que enviaram os 
currículos. Que os currículos sejam enviados através dos delegados de cada região de origem 
dos candidatos e estes sejam apresentados pelos delegados de cada região. Intenção: 
melhorar o processo seletivo de servidores.  
Impacto financeiro: Não há impacto financeiro.  
Resolução: Aprovada. 
  
3º - Assunto da pauta – Assuntos Novos  
 
Moção nº: 01/2018  
Proponente: CSR Brasil Sul  
Endosso: Região Rio de Janeiro 
Regime: Urgente  
Texto da Moção:  



Pagamento para a profissional intérprete de Libras que fará a tradução dos vídeos: Informação 
ao Público e IP nº 01.  
Intenção: Esses vídeos irão possibilitar que nossos serviços de H&I e IP atinjam a população de 
adictos com deficiência auditiva.  
Impacto financeiro: R$ 100,00  
Resolução: A moção encaminhada para o RP.  
 
A Região Brasil solicitou mais informações sobre a moção 01/2018;  
A Região Minas solicitou informações da tesouraria do FZB, pois para encaminharmos para as 
regiões nós teríamos que saber como está o saldo financeiro do FZB, infelizmente o tesoureiro 
não estava presente nesse momento da reunião. Nós não tínhamos o valor do saldo atual no 
momento para informar para Região Minas. A Região GSP e a Região Nordeste solicitaram uma 
melhor explicação sobre essa moção. O Coordenador do FZB falou sobre o vídeo em libras que 
será apresentado na Conferência Nacional de Serviços, esse vídeo será feito por companheiros 
que trabalham com edição, a profissional que fará o serviço solicitou uma ajuda de custo de R$ 
100,00, para os gastos do serviço dela nesse dia, o profissional que fez o áudio será pago com o 
texto básico, nós traduziremos dois vídeos que serão acessíveis para todos. A Região Nordeste 
comentou que já havia sido debatido sobre o impacto financeiro desse serviço, então o 
Coordenador do FZB explicou que como existe esse valor de R$ 100,00 é necessário essa 
moção para que seja formalizado, O Coordenador de RP questionou a respeito dessa moção, 
ele comentou aos DR’s que o valor determinado ao RP nunca é utilizado e se for necessário, 
eles podem utilizar esse valor para realizar esse serviço. Como o RP tem o saldo necessário a 
moção foi encaminhada para o RP. 
 
4º - Assunto: A Região Brasil solicitou que fosse colocado em pauta o GT de Longo Alcance 
que causou bons desconfortos para Região Brasil.  
 
A Região Brasil comentou que duas áreas da sua região informaram que um membro do GT 
entrou em contato com o RSA de uma área, perguntou sobre gastos com reuniões e comentou 
que a região deveria se organizar melhor geograficamente; acreditamos que devemos guardar 
nossas opiniões pessoais para nós mesmos, isso causou um desconforto muito grande, a Região 
Brasil não quer que ninguém venha comentar a maneira que a região deve se comportar, eles 
têm as dificuldades deles, mas esse tipo de comentário não é cabível; devemos selecionar 
melhor nossas lideranças, nós Delegados, fazemos um trabalho de construção para credibilizar 
o FZB para as regiões e o companheiro faz um comentário daqueles, isso causou um transtorno 
enorme. Foi solicitado encarecidamente que esse tipo de problema não volte a acontecer. O 
Coordenador do FZB informou que alguns servidores dos GT’s vão entrar em contato com 
algumas regiões pedindo determinadas informações, A Região Brasil solicitou que as pessoas 
que entrem em contato com as regiões sejam muito bem orientadas. O Coordenador de RP 
solicitou que nenhuma opinião de servidores dos GT’s fosse em nome do FZB, nós nunca 
verbalizamos da maneira que aconteceu, as opiniões que aparecem dentro dos GT’s não são do 
FZB. A Região Brasil solicitou que o FZB deixasse bem claro qual a função do FZB, e o FZB não 
deve ter nenhuma interferência quanto ao funcionamento das regiões. 
  



5º - A Região RS solicitou um vídeo do FZB para WSC.  
 
A Região RS solicitou essa pauta porque nas Conferências anteriores foi apresentado um vídeo 
do FZB, ele achou interessante e acredita que se isso fosse aprovado nós poderíamos chegar 
com esse material na reunião de março, assim os DR’s poderão levar esse vídeo para WSC, ele 
comentou que anotou muitas coisas, por exemplo, o InfoFzb pode ser citado, a unidade e as 
sedes das regiões HOW e GSP, mostrarmos a sede ACS, as nossas convenções, o destaque do 
Site, o mapa das regiões, um gráfico do crescimento das nossas regiões, ele acredita que seria 
uma boa apresentação do nosso Fórum, temos companheiros com habilidade para isso. A 
Região RJ incentivou esse trabalho, e se todos encaminharem o material, podemos fazer um 
trabalho bem interessante, todos podem ajudar o DR da Região RS. A Região Brasil Central 
também incentivou a ideia e acha que o mapa é muito importante nessa apresentação. Foi 
consenso que o DR da Região RS vai liderar esse projeto. 
 
6º - RP –  
 
Conforme a ATA nº 26 seria entregue um relatório final sobre a História de NA em Janeiro de 
2018 e até Dezembro de 2017 seria enviado todo material físico para ACS.  
O Coordenador de RP informou que eles não conseguiram se organizar em dezembro para 
finalizar o trabalho, portanto nos próximos 20 dias eles farão isso e em março levarão todo o 
material para a ACS e o relatório final. 
  
7º - InfoFZB  
 
Infofzb: Como a moção nº 08/2018 foi aprovada, devemos evitar falar de custos, daqui pra 
frente o FZB não deve receber mais esse tipo de pedido, não sabemos ainda se o InfoFZB vai 
ficar na responsabilidade da ACS ou do FZB. Faremos uma reunião de transição e em março 
apresentaremos uma solução. A RGSP questionou se o InfoFZB gera algum tipo de custo, foi 
esclarecido que não foi gasto nenhum valor até o momento, será gerado custo se esse material 
for impresso. O Coordenador do FZB agradeceu o RP por disponibilizar o InfoFZB no site 
nacional. A DR da região Brasil comentou que seria interessante que todas as pessoas que 
contribuíssem com o InfoFZB recebessem um exemplar e isso sim, geraria um custo. 
  
8º - RP – Trabalho do canal do Youtube será encaminhado para o GT de Mídia do NAWS. 
  
O Coordenador de RP confirmou a inclusão do link do InfoFZB no site nacional. Eles tiveram 
uma reunião com o grupo de RP do NAWS, foi falado sobre o Google Grants, o que nós fazemos 
aqui eles também fazem. Quem era contra o trabalho do canal do Youtube, teve maiores 
informações e tiveram maior aceitação quanto a esse trabalho. No Youtube existem 
propagandas pagas e periódicas e a preocupação que havia era o pagamento para fazer 
propaganda, a preocupação principal seria um desconforto por causa do anúncio. Foi 
esclarecido que caso seja necessário, o anúncio pode ser interrompido a qualquer momento, o 
valor destinado não é um investimento perdido. O Coordenador de RP e o companheiro 
responsável por esse trabalho explicaram  esse serviço é feito. Dentro do canal do Youtube nós 



temos como saber quantas pessoas acessaram o anúncio, foi solicitado um relatório detalhado 
para enviarmos ao mundial, nós seremos a referência nesse serviço. O Coordenador de RP 
comentou que as explicações referente ao Youtube são do companheiro responsável por esse 
serviço, ele é um profissional na área, o Coordenador de RP falou com os serviços mundiais 
através das informações passadas por esse companheiro, se nós usarmos essa ferramenta, 
será de maneira adequada, sem ferir as tradições, o companheiro que é colaborador dentro do 
RP é o piloto desse serviço.  
 
Durante a reunião o Coordenador do FZB conseguiu contato com o Tesoureiro do FZB e foi 
solicitado informar os seguintes dados que ele transmitiu via whatsapp:  
[21:00, 30/1/2018] Pc N. A: Atualmente o saldo é  de R$ 35,00,  já compramos todas as 
passagens dos servidores para o rio e conferência, falta somente a do Cezar. Temos o hotel, 
alimentação e transporte. As regiões não fizeram mais repasse para o Fzb, assim tenho como 
sugestão a ACS assumir esses custos que estão por vir. Ou outra sugestão, no aguardo de 
orientação. 
  
9º - SRTL 
  
SRTL – O Vice Coordenador de SRTL comentou que as prioridades foram decididas na última 
Conferência Nacional de RTL, o livro Milagres Acontecem está sendo finalizado pelo RTL do RS e 
o livro Funciona está com ele (Vice Coordenador e com o Coordenador de RTL Nacional). No 
livro Princípios Orientadores já foram finalizados os primeiros 11 capítulos. O livro Vivendo 
Limpo também está sendo traduzido. A região GSP questionou uma previsão para impressão 
desses livros, porém não há um prazo exato, porque tudo que é encaminhado para o NAWS, 
passa ainda por uma outra revisão, o próximo será o livro Milagres Acontecem. A região Brasil 
questionou se o último folheto de RP havia prioridade, porém foi esclarecido que material de 
serviço não entra em prioridades do SRTL. A região RS perguntou do livro Princípios 
Orientadores, o Vice Coordenador comentou que eles traduziram boa parte no ano passado, 
dos 13 capítulos, 11 já estão traduzidos. Desses 11, 5 já passaram pela primeira revisão. Está 
praticamente todo traduzido, hoje mesmo foi falado com o Coordenador do RTL de Fortaleza e 
foram revisados capítulos da primeira revisão. A relação atualizada do SRTL Nacional foi 
disponibilizada para todos os Delegados no grupo. 
  
10º - IV Conferência Nacional de Serviços 
  
O Delegado da região HOW comentou que não há mais inscrições, no domingo passado houve 
uma reunião para definir a alimentação do evento e outros detalhes, alguns nomes ainda 
faltam ser passados ao Coordenador de inscrições do evento, faltam nomes das regiões Minas 
e Brasil. O FZB irá apresentar o Fórum para as regiões. O DR da região Brasil Sul comentou que 
todas as inscrições da sua região foram efetuadas, mas ele quer saber como serão as inscrições 
externas. O DR da região GSP pediu para ele entrar em contato direto com o responsável pelas 
inscriçõs. 



 
11º - Questionamento do Mundial sobre a melhor forma de comunicação com o NAWS 
enquanto Fórum Zonal.  
 
O DR da região RJ informou que o QM recebeu o mapa do FZB, posteriormente foi postado um 
outro mapa, nós recebemos um e-mail que faz alguns tipos de questionamentos, será 
necessário preencher e eles querem saber a forma de comunicação do FZB com o NAWS. 
Devemos saber como iremos nos comunicar com o NAWS, como vamos designar alguém. A 
região RS acredita que precisamos realmente de um contato fixo, ele acredita que o DR da 
região HOW e o DR da região RJ fossem as pessoas responsáveis por essa comunicação, ele 
pediu para saber os assuntos que eles estarão respondendo nesse questionário. O DR da região 
Nordeste informou que a nossa comunicação com o NAWS deve ser com as nossas regiões, ele 
comentou a dificuldade de comunicação da parte deles, ele acha que devemos passar esse 
assunto para reunião presencial. O DR da região HOW comentou que a última vez que esse 
formulário foi enviado, ele pediu ajuda ao Coordenador de RP, ele traduziu tudo para o inglês e 
enviou, isso não é uma prestação de contas, é apenas uma troca de experiência, isso 
aconteceu à dois anos atrás. Foi comentado que quem responderá esse formulário será o 
companheiro que tem maior facilidade com o inglês. O DR Suplente da região RJ comentou que 
esse tipo de comunicação é necessário, pois é uma interação entre os fóruns mundiais. O 
consenso foi que os DR’s das regiões HOW e RJ ficarão responsáveis por esse serviço e tudo 
será feito pelo grupo de whatsapp também, assim todos terão ciência do que está 
acontecendo. 
  
O DR da região RJ comentou que teve dificuldade com as últimas Atas, na última ATA ele disse 
que não deveríamos ter colocado o nome das pessoas, e nem tudo deve ser citado, a ATA pode 
ficar mais sucinta, a não ser que seja solicitado pela pessoa. Nós informamos que teremos mais 
cuidado com a próxima ata. 
  
O membro colaborador do RP falou que o serviço de Youtube foi de interesse dos serviços 
mundiais, mas a decisão é das regiões, ele gostaria de estar presente na nossa Conferência 
Nacional de Serviços para falar sobre isso, mas não sabe se terá disponibilidade.  
 
O Coordenador do FZB comentou que 100 pessoas participaram da reunião, existe essa 
possibilidade nesse sistema de muitas pessoas participarem como ouvintes, ele sugeriu que o 
valor pago para utilização do sistema zoom seja feito e esse seja um meio mais eficaz de 
comunicação nas reuniões virtuais. 
 
A reunião teve término às 21h50min.  
 


