
Início da reunião: 20:00 
 
Oração da Serenidade 
 
Apresentação dos membros 
 
 

Carlinhos - delegado região Rio de Janeiro 

Saul - delegado suplente região Rio de Janeiro 

Irion - delegado região Brasil Sul  

Rogério - delegado suplente região Brasil Sul 

Lucas - vice-coordenador de revisão e tradução da literatura ABNA 

Michael - coordenador de revisão e tradução da literatura ABNA 

Rodrigo - delegado região Nordeste 

Marcelo G. - delegado região How Brasil 

Saymon - delegado suplente Brasil 

Maxwell - delegado Brasil 

Pedro - delegado região Rio Grande do Sul 

Márcio - delegado suplente região Rio Grande do Sul 

Marco Emílio - delegado região Brasil Central 

Roberto - delegado região Grande São Paulo 

Raphael - delegado região Minas 

Fabrício - coordenador relações públicas ABNA 

Diniz - delegado suplente região How Brasil 

Silvio - coordenador de longo alcance região Grande São Paulo 

Cristiano - membro do comitê regional CSA Gaúcha 

João Paulo - tesoureiro região Rio Grande do Sul   

Gilberto – tesoureiro ABNA 

 
Aprovação ata anterior 
 
Marco Emílio constou como suplente e é Delegado Regional da Brasil Central 
Ata aprovada 
 
Site 
 
Foi colocada a questão de haver sido retirada a busca por área. 
Embora não esteja na busca, nós servidores podemos acessar a lista por áreas em, por exemplo: 
na.org.br - para membros - CSR - Minas - CSA Barreiro 
No próximo mês será apresentada uma solução para a busca por área. 
Foi pedido para que qualquer alteração feita seja antes colocada no grupo. 
Orçamento do site - 16.000,00 (mas ficou em aberto que pode baixar isso). 
Os delegados serão convidados a participar da próxima reunião do GT do site e decidiremos sobre 
esse assunto na próxima presencial. 
 
Conferência Nacional de Serviços 
 
Foi apresentado o relatório. A CNS foi considerada um sucesso. 
Na próxima reunião presencial haverá espaço para a apresentação de propostas para sediar o local 
da próxima CNS, sugestão que a proposta seja completa, com local, data, valores. 
A região que for contemplada a sediar a CNS elege seus servidores, mas o coordenador da CNS 
presta conta a ABNA e aos delegados regionais. 
 
Delegado Zonal e Delegado Zonal suplente 
 
Debatemos o tema de delegado zonal e delegado zonal suplente. Foram apresentadas as seguintes 
propostas.  

 

http://na.org.br/


Regiões tem que votar e trazer a decisão na 
próxima reunião presencial de SP. 

 

MOÇÃO 03/18: Região Minas 
ENDOSSO: REGIÃO RIO GRANDE DO SUL 
TEXTO: Que na próxima reunião presencial seja votado se teremos delegado zonal e suplente para 
eleição nessa mesma reunião.  
Que o custeio desses servidores seja absorvido pela ABNA/ACS/FZB (ida às reuniões da 
ABNA/ACS/FZB dos dois servidores e ida do DZ suplente à WSC). 
INTENÇÃO: Proporcionar representatividade de nosso Fórum na WSC e serviços mundiais. 
IMPACTO FINANCEIRO: o custeio desses 2 servidores em 2 reuniões presencias da ABNA/ACS/FZB 
por ano, e a ida do DZ suplente á conferência mundial a cada 2 anos. 

 

MOÇÃO 04/18: Região Rio de Janeiro 
ENDOSSO: Região Brasil 
TEXTO: Que na próxima reunião presencial sejam criados os encargos de delegado zonal e suplente 
para eleição nessa mesma reunião - exclusivamente companheiros que sejam de regiões não 
assentadas. 
Tempo limpo requisito: 8 anos limpo 
INTENÇÃO: Proporcionar representatividade de nosso Fórum na WSC e serviços mundiais. 
IMPACTO FINANCEIRO: Que o custeio desses servidores seja realizado pelas regiões não 
assentadas (ida às reuniões da ABNA/ACS/FZB dos dois servidores e ida do DZ suplente à WSC). 
 

 

MOÇÃO 05/18: REGIÃO BRASIL CENTRAL 
ENDOSSO: REGIÃO RIO GRANDE DO SUL  
TEXTO: Que a ABNA passe a se chamar FZB, mantendo-se os encargos já existentes (presidente, 
vice-presidente, tesoureiro e os 3 coordenadores de desenvolvimento da irmandade). Que sejam 
criados os encargos de DZ e DZ suplente e eleitos os respectivos servidores, sendo requisito o tempo 
de 08 (oito) anos limpos, para representar o FZB perante o NAWS e a WSC, e manter o fluxo de 
informações. Com relação a viagem à WSC, o DZ será custeado pelo NAWS e o DZ suplente pelo 
FZB, caso haja disponibilidade orçamentária. Não será necessário a presença do DZ e/ou do DZ 
suplente nas reuniões presenciais do FZB, salvo na reunião subsequente a WSC para apresentação 
de relatório, quando então, o custeio da despesa de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) 
será realizado pelo FZB. O DZ e DZ suplente deveram se fazer presentes em todas as reuniões 
virtuais do FZB e prestar relatórios. 
INTENÇÃO: Adequar os serviços nacionais com a nova modalidade de representação, aprovada pela 
WSC de 2018. 
IMPACTO FINANCEIRO: O valor equivalente ao custeio da despesa de viagem do DZ e/ou DZ 
suplente para as reuniões presenciais do FZB subsequentes a WSC, sendo que, o DZ suplente 
somente será custeado quando tiver participado da WSC. 

 
Valor do NAWS em conta da ABNA/ACS 
 
Está sendo feito o procedimento de envio do valor da WCNA (Convenção Mundial) através de uma 
operadora. Será recolhido imposto de 15% de IR e 10% de IOF.  
Esses impostos serão absorvidos pelo NAWS.  
A parte dos Royalties, R$ 90.000,00, será enviada utilizando o procedimento que tem sido feito até 
aqui e os próximos serão feitos com o novo procedimento, nos quais incorre imposto - pois a ABNA é 
isenta de IR, mas a parte que recebe não é. Os impostos relativos ao nosso contrato serão por nossa 
conta. O valor dos impostos somam aos Royalties, formando 12,5% (10% de Royalties, mais 25,38% 
de impostos sobre esse valor de 10%, ficando 12,5%) em reunião no dia 22/06 com o contador, ficou 
definido o envio com a incidência de 25,38 % de impostos (IOF + CIDE + IR). O servidor brasileiro do 
quadro mundial foi comunicado e concordou com esses termos. Acreditamos que nos próximos dias a 
transferência seja concluída. 
Quanto ao valor de royalties devido: mediante a esse cenário, optamos por recuar temporariamente e 
enviar o valor em parcelas na forma de assinatura de revistas/jornais, já que os impostos incidiriam 
diretamente sobre o valor enviado e por contrato, seria obrigação da ABNA/ACS paga-los. 
Nos valores de royalties vencidos, cogitamos enviar diretamente e recolhendo os impostos. 



R$ 456.674,00 já sem os R$ 90.000,00 (royalties ABNA/ACS) descontar ainda R$ 115.903,00 relativo 
aos impostos. 
 
Servidores ABNA e distribuição dos serviços 
 
O serviço, com os encargos em aberto, está pesado e os servidores estão contando com a ajuda de 
companheiros servidores de boa vontade. 
 
Definição dos horários e dias da reunião presencial 
 
A próxima reunião FZB/ACS/ABNA foi marcada no mesmo dia que provavelmente terá segundo turno 
das eleições. A data foi mantida. Foi ressaltada a importância dos servidores estarem presentes em 
toda a reunião da ACS/ABNA/FZB que será nos dias 26, 27 e 28 de Outubro de 2018 – início da 
reunião na sexta 14 horas - em São Paulo no espaço da RGSP dentro do parque municipal do 
Tatuapé – ABNA/ACS/FZB. 
 

 
 
Fechamento da conta do FZB e Encerramento da associação do FZB 
 
O antigo tesoureiro do FZB encerrou a associação e a conta. O dinheiro será depositado na conta da 
ACS/ABNA e ele estará presente na próxima reunião para prestar contas. 
 
Grupo de Whatsapp 
 
Foi pedido para que os assuntos no Whatsapp sejam levados com mais vagar para não atropelar 
quem demore mais a ver os assuntos. 
 
Zoom calendário 
 
O coordenador de RP da ABNA tem uma agenda para uso da ferramenta Zoom para fazer reuniões 
virtuais e que pode ser requisitada pelas estruturas de serviço (regiões, núcleos e áreas). 
Pedidos para agendamento da ferramenta pelo e-mail relacoespublicasfzb@na.org.br 
 



Workshops Zoom 
 
Estão sendo feitos workshops sobre assuntos diversos. O primeiro foi sobre o FIPT. 
Os assuntos serão elencados para que os delegados possam escolher os próximos temas. 
 
Contrato do Naws e o que muda agora 
 
Confidencialidade - precisamos perguntar ao gerente do NAWS que forma deve ter o relatório para 
que não quebremos a cláusula de confidencialidade. 
 
Ação sobre quem quebra nossos direitos e usa as marcas de NA indevidamente 
 
Com esse contrato, temos o dever de agir quando encontrarmos alguém ferindo nossos direitos 
autorais. Já estamos agindo nesse sentido. 
 
Tesouraria ABNA 
 
O tesoureiro está reformulando os relatórios para melhor clareza e apresentará os relatórios 
prontamente. 
 
Relatório RP 
 
Relatório em anexo. 
 
Museu de NA 
 
Foi tentado contato com o ex-servidor, devido a alguns contratempos não conseguimos ainda 
encaminhar o material para a sede da ABNA. Vamos encaminhar o assunto para resolução. 
 
GT ACS/ABNA 
 
Foi feita a primeira reunião do GT. Próxima reunião dia 13/08. Apresentarão o material das 
discussões até a presencial. 
 
Participação do NAWS no FZB 
 
Vamos ver as possibilidades de chamar algum servidor mundial ou delegado distante para participar 
por conferência virtual (Zoom) e fazer uma conversa. Isso será planejado para a próxima reunião. 
Vamos fazer contato com o servidor brasileiro membro do Quadro Mundial, para pedir que se faça 
presente em nossa reunião. 
 
Manual procedimento da ABNA 
 
Os servidores da ABNA farão um esboço das alterações devidas ao manual para apresentar aos 
delegados até antes da próxima reunião para aprovação. 
 
RTL 
 
Relatório em anexo. 
 
Encargos em aberto ABNA/ACS 
 
Presidente ABNA, vice-presidente ABNA, coordenador de serviços RP/LA e 1 conselheiro fiscal. 
Modelo de currículo em anexo. 
O recebimento de currículos será até as 14 h do dia 26/10/2018 em mãos na reunião ou pelo e-mail 
relacoespublicasfzb@na.org.br 
 
Encerramos às 23:00 com a Oração da Serenidade 

 

mailto:relacoespublicasfzb@na.org.br

