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Ata da Reunião Virtual 

30 DE JULHO DE 2019 

Para um bom andamento da reunião sugerimos ouvir atentamente as recomendações do 

moderador e seguir as diretrizes e tempos destinados a cada assunto. 

 

ORAÇÃO DO SERVIÇO 

Deus, conceda-nos a sabedoria para servirmos de acordo com os seus divinos preceitos. Inspire em 

nós um sentido do seu propósito. Faça-nos servidores da Sua vontade e conceda-nos um laço de 

abnegação, para que esta seja verdadeiramente a Sua obra, não a nossa – para que nenhum adicto, 

em nenhum lugar, precise morrer dos horrores da adicção. 

 

REGIÕES DELEGADO D. SUPLENTE 

Região Brasil Maxwell Symon 

Região Rio de Janeiro Saul Albert 

Região Brasil Sul Rogério Douglas 

Região Brasil Central Marco E.  

Região HOW Brasil  Diniz Marcelo 

Região Minas Geraes Raphael  

Região Nordeste Magal  

Região Rio Grande do Sul Marcio  

Região Grande São Paulo Roberto Robson 

Coordenadores da ABNA SERIDORES 

Coordenadora Tereza 

Vice Coordenadora Francelle F. 

Tesoureiro Gilberto C. 

Coordenador do RTL Michael 

Vice Coordenador do RTL Lucas 

Coordenador de Desenvol. da irmandade Silvio 

Coordenador de Relações Públicas Vago 

 

 

Brasil – Reunião Virtual 
30 julho de 2019 das 19h30 - às 22h00 

ATA N⁰ 33 
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1 – Oração da serenidade;  

Início às 19h38. 

2 – Apresentação Individual;  

 

3 – Primeira chamada e verificação de Quórum;  
 REGIÕES DELEGADO D. SUPLENTE 

Região Brasil Maxwell - 

Região Rio de Janeiro Saul Albert 

Região Brasil Sul Rogério - 

Região Brasil Central Marco E - 

Região HOW Brasil Diniz Marcelo 

Região Minas Geraes Raphael - 

Região Nordeste Magal - 

Região Rio Grande do Sul - - 

Região Grande São Paulo Roberto Robson 

Coordenadores da ABNA SERVIDORES 

Coordenadora Tereza 

Vice Coordenadora Francelle F. 

Tesoureiro Gilberto C. 

Coord. De RTL Michael 

Coord. De RP Silvio 

  

4 – ABNA; 
 

4.1 Relatório financeiro/ redução de custos 

Os gastos com o escritório apresentaram uma redução de aproximadamente R$ 18.000,00(dezoito mil reais).  

Os gastos passaram de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos) para R$26.660,00 (vinte e seis mil 

seiscentos e sessenta). 

Saldo em conta do Banco Bradesco R$ 8.066,66 (outo mil e sessenta e seis e sessenta e seis centavos). 

Hoje temos um fundo de investimento para reservas trabalhistas e demais assuntos pertinentes no valor de 

R$ 60,000.00 (sessenta mil reais). 

Temos um outro fundo de investimento para Literatura e demais assuntos pertinentes no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). 

Redução contratual 

Abaixo uma tabela com os valores de contratos e compras renegociados. Observa-se o valor anterior o atual e 

a economia global em cima de toda produção. 
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RENEGOCIAÇOES - CONTRATUAIS/ COMPRAS  
EMPRESA/ITEM VALOR ANTERIOR VALOR ATUAL DIFERENÇA + 

RL20000 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA R$ 520,00 R$ 420,00 R$100,00 

CLAPPY/COPIADORA R$ 287,00 R$ 200,00 R$87,00 

LIRO ISTO RESULTA/ QTD – LIVRO 3.000 R$ 5,88 R$ 5,59 R$1114,00 

LIVRO SÓ POR HOJE/ QTD – LIVRO 3.000 R$ 6,92 R$ 6,00 R$ 2760,00 

CARTAZ IP A3 LIGUE E PROCURE/ QTD – 3.000 R$0,62 R$0,46 R$ 480,00 

Guia introdutório / QTD – 10.000 R$2,82 R$1,75 R$10,700.00 

LIVRO TEXTO BASICO / QTD – 5.000 R$ 8,54 R$ 7,00 R$ 7,700.00 

TOTAL 831,78 Soma dos 
valores unitários 

640,08 Soma dos 
valores unitários 

22.941,00 
Economia 

global 

 

Região HOW 

Pediu para dizer quais as Regiões que fizeram repasses neste último período. 

Em respostas, o tesoureiro informou: Brasil Central, Nordeste, Minas, Brasil Sul, Rio Grande do Sul, Grande SP, 

HOW, Rio de Janeiro, Minas. 

Pediu para confirmar se o último relatório foi o de maio. Em resposta o tesoureiro confirmou que sim. 

 Região Brasil Sul 

 Perguntou sobre a relação custo de demissão com o aumento de trabalho, queria saber mais sobre o 

assunto, e se estamos mantendo a qualidade no serviço prestado. 

Em resposta o Tesoureiro respondeu que tivemos uma redução significativa, 18 mil por mês, mais o fluxo de 

trabalho aumentou, os funcionários tiveram que avançar um pouco mais, a carga de trabalho dos diretores 

aumentou. A Tereza está à frente com a parte de importação e negociação com o WSO, mais nada que não 

possamos dar conta. O Volume de trabalho não aumentou significativamente, mas os funcionários precisaram 

se envolver mais com o escritório. Eles têm mais contato com contador, com fornecedores, hoje o 

compromisso é maior, eles passaram a acompanhar toda logística do escritório. 

Região Rio de Janeiro 

Agradeceu pela meta de redução de custos e dos esforços que foram feitos, e que essas reduções serão levadas 

para a Região Rio. Pediu esclarecimentos sobre os investimentos e foi pedido para que a conta serviço não se 

misture com outros valores. 

Região Minas 

Pediu para que sejam melhores esclarecidos os valores na conta, foi solicitado e também reforçado pelo HOW 

que seja feita uma proposta orçamentária dessa conta. Os Coordenadores informaram que aguardam as 

orientações e que estamos a fase de transição aprendendo a lidar com os demais direcionamentos. 

Região HOW 
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Qual valor já usado do orçamento de serviços: Em resposta informamos que foram usados um pouco mais de 

R$ 8.000,00(oito mil reais) do teto de R$ 20.000,00(vinte mil reais) destinados para serviços de 

desenvolvimento da irmandade. 

Região Rio de Janeiro 

Região Rio de Janeiro gostaria de saber o orçamento e como  as regiões podem se programar e quais as 

necessidades, e dizem que seria bom fazer algo nesse sentido. 

Em resposta a ABNA esclarece que sobre os valores destinados aos serviços/ desenvolvimento da 

irmandade, acata as sugestões dadas, e que aguarda um direcionamento da irmandade para que as regiões 

aprovem um projeto unificado. Assim desenvolveremos juntos diretrizes e consequentemente o 

desenvolvimento da irmandade, respeitando os princípios que regem nossa irmandade e serviço. 

 Renegociação de Valores com a nova gráfica (Skenazi) 

 Isto Resulta reduziu R$ 0,29. 

 Só Por Hoje reduziu R$ 0,92. 

 Guia Introdutório reduziu R$ 1,07. 

4.2 - Relatório Administrativo 

4.2.1 – Estatuto e Ata da ABNA 

A ABNA informou que os mesmos (Ata e estatuto) caíram em exigência, estamos dialogando com o cartório 

para ajustarmos o estatuto. 

Região HOW  

Desde março estamos para resolver. Em resposta a ABNA  explica que tivemos a renúncia de um servidor, 

tivemos que montar um estatuto com as aprovações de alteração de nome, tivemos que aguardar as cartas de 

renuncias dos conselheiros, e isso leva tempo e independe de nossa agilidade, nós só  entramos com o pedido 

do processo em junho, depois que todos estes procedimentos foram sanados. 

Região GSP 

Perguntou se além do registro da ata foi entrado com o registro eleição e alteração estatutária:  

Em resposta a ABNA informa que existia uma ata de março de 2018 montada pela antiga gerente financeira, 

onde ela manteve os diretores e conselheiros fiscais, essa ainda é a que vale.  Nessa última assembleia 

organizamos a renúncia destes antigos servidores, todos tiveram que assinar as renúncias, sendo que cada um 

mora em um estado e isso dificulta - nesta última Ata entramos com a renúncia dos diretores antigos, a eleição 

dos novos e também as alterações estatutárias. 
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Região Rio de janeiro 

Perguntou se o Contador continua sendo o mesmo: Em resposta a ABNA informou que sim.  

4.2.2 – Calendário 2020 

Reuniões Virtuais 

17/01 e 10/07 (sextas-feiras) de 2020 

Assembleias presenciais 

27 a 29/03 de 2010 

09 a 11/10 de 2020 

As datas serão encaminhadas para que as regiões possam olhar com calma e fazer sugestões de alterações. 

Região Minas sugeriu que as regiões enviem seus calendários para que possam ser alinhados ao da ABNA. 

4.2.3 – Literatura. 

ABNA = Recebemos do WSO 2400 folhetos de NA um recurso em vossa comunidade, já atualizado, com ed. 

de 2016. Pretendemos fazer uma avaliação de quantas unidades poderíamos dispor para as regiões. Estas 

unidades já vamos entregar para as Regiões em outubro de 2019. 

Região Rio de Janeiro 

Perguntou se essa literatura veio sem custo: Em resposta a ABNA informou que sim. 

Pediu Que a ABNA encaminhe pelo fluxo normal, que seja enviado para as Regiões. 

Região HOW 

Solicita que seja distribuído por CSA’s, pois a sua Região tem muitos CSA’s. 

 Em resposta a ABNA informou que esta remessa de folhetos será dividida por Regiões. 

Região GSP 

Que a ABNA faça a divisão por Região, que se sentem à vontade com essa decisão. 

 

A previsão da disponibilidade dos 12 conceitos, 12 tradições e oração do serviço atualizados para venda é, 

aproximadamente, nos meses de novembro/dezembro. 
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 5 – RELATORIO COORDENADOR DI  E RTL 
 

5.1 – RTL 

O Coordenador Michael informou que estão aguardando o Livro ‘Milagres Acontecem’. O Folheto NA ‘um 

recurso em vossa comunidade’ está em fase de publicação. ‘Oração da Serenidade’ ainda não foi recebido 

nada, mais recebendo será algo bem rápido, é só uma questão de fazer. 

 Conferência de Literatura = Foi feita uma previsão de custos para os 2 servidores, dando um total de 890,00, 

mais conseguiram lugar para se hospedar em casa de companheiros. O Vice coordenador não é contemplado 

para custeio. O Coordenador informou que fez uma cirurgia no olho, e que pode haver a possibilidade de ter 

a outra cirurgia marcada para a data da conferência, e caso não seja possível a remarcação da cirurgia o Vice 

coordenador irá representar o RTL. Falou sobre as traduções de serviço e que muitas delas fogem ao seu real 

significado. Se os delegados desejarem o Guia de serviços Mundiais serão traduzidos apenas para uso dos 

mesmos. Pediu que os delegados façam essa leitura e os ajudem com as traduções. 

A Vice coordenadora falou do processo de eleição hoje regido pela ABNA e que o RTL precisa dialogar de como 

farão com as futuras eleições. 

Em Resposta o Michael falou que ele tem dúvida do tempo limpo estabelecido no Guia, que o vice coordenador 

terá um pouco menos de 8 anos limpo e que gostaria de direcionamento em relação a tempo limpo. 

Região Rio de Janeiro 

Qual ou quais livros estão em processo de produção: Em resposta o RTL informa que o livro que está sendo 

diagramado é o Milagres acontecem. 

O Coordenador de RP falou sobre adequação dos requisitos do RTL, que precisamos ajustar o guia da ABNA 

para tais encargos.  Pediu para que a tradução do Manual de RP seja oficializada, que a versão pirata está bem 

diagramada e que precisamos fazer esse ajuste na versão oficial. O Michael falou que o Manual precisa ser 

finalizado e publicado pelo WSO, e que na conferência de literatura será formado um GT para fazer um 

“profile” e assim agilizar a publicação. 

5.1.2- Conferência Nacional de Literatura – Pedido de custeio para o vice coordenador de 

literatura, foi aprovado por consenso. 

A Região Brasil Central solicitou a Inversão de pauta. Após votação foi decidido por 5 votos a favor e 3 contra 

a inversão de pauta. 
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NOTA = A fim de tornarmos o book de moções mais organizado mantendo os históricos de moções 

apresentadas, faremos uma numeração contínua, referenciando as moções de acordo com a numeração do 

book de Moções, modelo de reunião, mês e ano em que foram apresentadas, caso todos estejam de acordo. 

MOÇÃO Nº xx BOOK- MODELO DE REUNIÃO, VIRTUAL OU PRESENCIAL - MÊS/ANO 

Moção Nº 01- REUNIÃO PRESENCIAL - Setembro/1953 

 SE TODOS CONCORDAREM À PARTIR DA ATA 33 AS MUDANÇAS SERÃO FEITAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO 

 

6.0 – ASSUNTOS VELHOS - 20h55 às 21h05 
 

NOTA= Esta seção destina-se apenas a apuração dos votos das Regiões. 

6.1 – Moção nº 01: 03/2019- Proponente: Região How Brasil  – (MOÇÃO 35 DO BOOK) 

 Endosso: Região Brasil Central  

Texto da Moção: Que seja alterado o procedimento de encaminhamento de moções, onde diz que todas 

moções com impacto financeiro necessariamente são encaminhadas direto aos grupos. Sendo assim, com 

aprovação desta, as moções passam a ter o caráter sugerido pelo proponente e recebe o endosso da mesa, 

caso não haja o endosso, o caráter sugerido será votado antes do debate da moção. 

 Intenção da Moção : Adequar ao procedimento contido no Manual de Longo Alcance, página 23, no tópico 

“Votação em Caráter de Urgência: Uma moção pode ser colocada em “Caráter de Urgência” para ser votada 

na própria reunião, com ou sem impacto financeiro.” 

 Impacto Financeiro Não Há.  

Moção Rejeitada 

6.2 – Moção nº 05: 03/2019– Proponente Região Minas – (MOÇÃO 39 DO BOOK) 

Endosso: Região HOW  

Texto da Moção: Que a periodicidade das reuniões da ABNA passe a ser de 4 em 4 meses em caráter presencial. 

Essa moção não altera a possibilidade de existir reunião em caráter virtual. Intenção da Moção Diante do 

volume de serviço hoje existente na ABNA e o número de regiões é necessário que tenhamos uma maior 

possibilidade de encontro presencial. O encontro das Regiões em caráter virtual não tem um aproveitamento 

igual as reuniões presenciais.  

Impacto Financeiro: O valor de custo de uma reunião. Seis mil reais (R$6.000,00), conforme previsão 

orçamentária aprovada. 

Moção Rejeitada. 
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6.3 - Moção nº 07: 03/2019– Proponente Região HOW- (MOÇÃO 41 DO Book) 
Endosso: REGIÃO MINAS  

Texto da Moção: Que a ABNA disponibilize tabela de preços com desconto maiores dos que são praticados 

hoje para compras acima de R$ 20.000,00 somente para CSA’s e/ou Regiões. Referido desconto será aplicado 

para compras pagas à vista e de acordo com os procedimentos já aprovados pelo escritório.  

Intenção da Moção: Facilitar o processo de distribuição de materiais, disponibilizar mais recursos financeiros 

no caixa da ABNA, prestigiar CSA’s e/ou Regiões que se organizam para realizar compras em conjunto, 

facilitando o trabalho dos funcionários da ABNA, como também diminuir os custos de fretes do escritório 

nacional. 

 Impacto Financeiro: Com a diminuição do custo dos fretes e menos trabalho para os funcionários o impacto é 

positivo, além do escritório ser beneficiado com um melhor fluxo de caixa possibilitando negociações melhores 

com fornecedores.  

Moção Rejeitada. 

 

6.4 - Moção nº 09: 03/2019– Proponente Região Brasil Central  (MOÇÃO 43 DO BOOK) 

Endosso: Região HOW  

Texto da Moção: Que a ABNA custeie e mantenha uma fanpage de Narcóticos Anônimos no Facebook, sendo 

permitido integrar a plataforma com o Instagram e com o YouTube.  

Intenção da Moção: Promover informação ao público utilizando os benefícios da plataforma do Facebook, a 

qual nos permitirá atingir milhares de pessoas com uma só publicação em apenas um dia.  

Impacto Financeiro: Valor médio mensal de R$ 125,00 para impulsionar campanhas.  

Moção Aprovada 

 

 

QUADRO DE VOTAÇÃO DAS MOÇÕES 

MOÇÕES Nº NO BOOK VOTAR NA VIRTUAL RESULTADO 

nº 1: 03/2019 35 Sim Rejeitada 

nº 5: 03/2019 39 Sim Rejeitada 

nº 7: 03/2019 41 Sim Rejeitada 

nº 9: 03/2019 43 Sim Aprovada 
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7.0 – ASSUNTOS NOVOS  
 

7.1 – Indicação de Nomes para eleição de servidores do Word Board 

Duas Regiões indicaram nomes. A Região Minas indicou o Nome do Eduardo G e a Região HOW Indicou o nome 

do Etiene. 

 Durante o processo foram pontuados os pontos a favor e contra as indicações, as regiões decidiram que 

poderia ser encaminhado mais de um nome, que o processo de votação seria feitor de forma simples (50% + 

1 dos votos do quórum presente). Foi aprovado pelas Regiões o envio do currículo do Companheiro Eduardo 

G para pleitear o encargo no WB. Agradecemos todas as indicações e boa vontade destes servidores. 

A ABNA informa que independente do nome enviado pela ABNA as regiões podem, através de suas 

consciências, decidir os nomes que desejarem enviar. 

 

Devido a hora 22h31 foi solicitado um outro dia para concluirmos a reunião. A reunião foi marcada dia 06 

de agosto às 19h30. 

2ª PARTE DA REUNIÃO VIRTUAL – DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 

A reunião foi iniciada às 19h40 do dia 06 de agosto de 2019 em decisão tomada dia 30 de julho de 2019. 

Chamada dos Membros Votantes 

REGIÕES DELEGADO D. SUPLENTE 

Região Brasil - - 

Região Rio de Janeiro - Albert 

Região Brasil Sul Rogério - 

Região Brasil Central Marco E  

Região HOW Brasil  Diniz Marcelo 

Região Minas Geraes Raphael - 

Região Nordeste Magal - 

Região Rio Grande do Sul - - 

Região Grande São Paulo Roberto Robson 

Coordenadores da ABNA SERVIDORES 

Coordenadora Tereza 

Vice coordenadora Francelle F. 

Tesoureiro Gilberto C. 

Coordenador de RTL Michael 

Coordenador de DI Silvio 

SERVIDORES ESTRUTURA 

Luciano  

Fábio  

Victor  
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7.2 – Custeio do Delegado Zonal Suplente para Conferência Mundial de Serviços 

A Ideia é apresentar a proposta para as demais Regiões e termos a votação na reunião de outubro. 

Delegado Zonal Suplente: falou da configuração do encargo, seja revisto como sendo um encargo da estrutura 

pois as demais estruturas ao redor do mundo estão adotando esse formato. 

Região HOW: Que o custeio seja absorvido pelas Regiões não assentadas. 

Região GSP: Que o custo seja absorvido dentro do orçamento da ABNA. 

Região HOW: Falou das decisões que são tomadas e sobre a aprovação de custeio de servidores que não estão 

aprovados no guia, que  entende que estes assuntos possam ser votados, as razões independem do valor, 

aprovar custos aleatórios por mais que se incorpore ao orçamento pode trazer precedentes e nos colocar em 

situações difíceis futuramente. 

Em resposta A coordenadora informa que não vê a decisão da mesma forma, pois, a aprovação do custeio do 

vice coordenador de Literatura já está incluída no custeio da coordenação de RTL, custeio esse que já foi 

aprovado através da proposta orçamentária e esse custeio do delegado zonal suplente não está previsto. 

Região Brasil Sul: Falou que temos o mesmo problema da última reunião, não temos consenso. 

Região Minas: Que nossa reunião é para construir uma ideia, que precisamos entender que será falado do FZB 

como um todo. Assim podemos juntos elaborar uma única proposta, e que gostaria de saber mais sobre a ideia 

do HOW. 

Região GSP: Falou que na reunião de março de 2018 ficou claro que o vice coordenador do RTL é um servidor 

eleito, e que não constaria na ata como diretor de serviço, mais que o servidor é sim custeado como qualquer 

outro servidor da ABNA. 

Região HOW:  Que estão totalmente de acordo com o custeio, mais que qualquer impacto financeiro deve ser 

levado para as Regiões. 

Foram encaminhadas as duas propostas para as Regiões e a votação destas propostas será em outubro de 

2019. 

PROPOSTA 01 - Região HOW: Que o custeio seja absorvido pelas Regiões não assentadas. 

PROPOSTA 02 - Região GSP: Que o custo seja absorvido dentro do orçamento da ABNA. 
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7.3 – MOÇÕES 

7.3.1 – MOÇÃO Nº 45 REUNIÃO VIRTUAL DE JULHO DE 2019  

Proponente – CSR Minas 

 Endosso: HOW 

Regime da moção: Urgente 

Texto da Moção: Que a ABNA ajude na criação de uma revista nacional de H&I, de forma trimestral: 

 Intenção da Moção: a ajuda da ABNA na confecção da revista, compilando as informações de todas as 

atividades das comunidades de H&I a nível nacional, visando uma troca de experiências ampla, sendo que 

nunca tivemos uma revista neste formato 

Impacto Financeiro: Não há, uma vez que seria uma revista digital  

 

9.3.2 – MOÇÃO Nº 46 REUNIÃO VIRTUAL DE JULHO DE 2019 - 

 Proponente – CSR Minas 

Endosso: será solicitado na reunião 

Regime de moção: Urgência 

Texto da Moção: Inclusão da Conferência Nacional de H&I no calendário da ABNA. De 2 em 2 anos não 

coincidindo com a Conferência Nacional de Serviços. 

 Intenção da Moção: O encontro de todas as regiões da comunidade brasileira visando a troca de experiências 

e tomada de decisões que afetam a prestação do serviço de H&I no Brasil. 

 Impacto Financeiro: Por se tratar de uma estrutura com grande volume de serviço, o espaço que essa estrutura 

tem na Conferência Nacional de Serviços não atende a necessidade, além de privar os participantes de 

participar em outras estruturas. 

Seria um ponto de prestação de contas para todos os assuntos, dando assim, uma oportunidade para revisar 

materiais, procedimentos e experiências a cada 2 anos. 

 

A imagem pública de NA está em evidência, notadamente o reconhecimento dos órgãos do governo é coisa 

séria e o sistema carcerário Brasileiro é um dos maiores do mundo (o quarto) e um percentual muito grande 

de adictos em potencial encontra-se lá, privados da mensagem de NA e de reuniões. 

PAUTA INICIAL SUGERIDA 
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• Compartilhamento de Projetos, Experiências e Soluções de H&I Locais e Nacionais no intuito de alcançar as 

demais regiões com uma carência maior de material humano (Força tarefa); 

• Definições sobre Website de H&I Nacional (Material de apoio para H&I); 

• Construção de Calendário de Eventos para biênio; 

• Cativar futuros e ex-voluntários e ex-servidores ao Serviço de H&I/RP; 

• Diretrizes de serviço e procedimentos. (Manual de serviço). 

LOCAL: Cidade de São Paulo (local a consultar) 

DATA: XXXXXXXXXXX. (Data prevista a ser definida) 

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: ABNA 

VERBA SOLICITADA A ABNA PARA DESPESAS INICIAIS: 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Será solicitada para a conta da ABNA (Repasse das Regiões para essa finalidade). 

ELEIÇÃO DE JUNTA DE SERVIÇO DO EVENTO: Região Grande São Paulo. 

IMPACTO FINANCEIRO: R$ 3.000,00 para iniciar o evento. 

OBS: As Moções 45 e 46 serão votadas na reunião presencial de outubro de 2019. 

7.3.3 – 3 DÍGITOS DA REGIÃO HOW 

Falou sobre a conversa com um político, onde o mesmo perguntou do que NA gostaria do Governo. O HOW 

mencionou um “3” dígitos emergencial. O delegado da Região HOW enviará o projeto para os delegados 

tomarem conhecimento.  

A Brasil central solicitou esclarecimentos sobre a moção 08, de março de 2019, a ABNA esclareceu que a moção 

foi submetida e que a ABNA apresentaria o estudo das possibilidades e viabilidade na reunião de outubro e 

que essa decisão foi em consenso com as demais regiões presentes em março. 

Região GSP: Falou da ponderação nos processos de tomado de decisão, que precisamos saber das 

consequências da aprovação. Pois o projeto não contempla celulares e temos muitas LDA que hoje funcionam 

nestes moldes. 

A ABNA informa que o estudo do 0800 vai continuar em respeito a moção da Brasil Central e que como firmado 

na última reunião virtual serão apresentadas as perspectivas e possibilidades de termos um projeto a nível 

Nacional. 
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7.3.4 HOW - Confecção de Guias Introdutórios de NA 

 O HOW aprovou em sua reunião que 30% do superávit da convenção será destinado para compra de Guias 

introdutórios. Diante disso pedem um desconto maior.  

Em resposta a ABNA entrou em contato com a gráfica para saber o valor que ficaria a produção de 6 mil 

unidades, em conjunto com o pedido da ABNA conseguimos um valor mais acessível para o item. Trouxemos 

uma proposta  para que seja dado um desconto também para as demais regiões, ou seja, o HOW receberia 

+10% de desconto na compra desses 6000  ou mais exemplares do Guia Introdutório, que será doado para os 

seus CSA’S,  e as demais regiões, através dos seus CSA’S, receberão +5% na próxima compra desse mesmo 

item, independente do volume a ser comprado. 

Região Minas: Falou sobre abrir precedentes de tomadas de decisões dessa natureza, que foi votado uma 

moção ainda nessa reunião onde descontos maiores foram rejeitados pelas Regiões. 

Região Brasil Sul = Sugere que seja vendido com o desconto até acabar o estoque e não apenas na primeira 

compra.  

Região GSP: Que ABNA veio com tudo pronto para a reunião, e que isso não é visto com bons olhos, e que 

gerar um desconto mesmo que seja para doação, lá na frente podemos pagar um preço, podemos ter 

questionamentos sobre os futuros descontos, que se sente desconfortável como Delegado em votar esse 

assunto nessa reunião, que é mais viável rever o preço da literatura a estabelecer descontos sobre descontos. 

 Foi votado se esse assunto seria encaminhado para as Regiões em formato de moção sendo então aprovado. 

Dessa forma segue abaixo a moção a ser votada em caráter de urgência (reunião presencial de outubro de 

2019). 

Moção 47: ABNA 

Endosso: Região HOW 

Texto: Que seja aprovado exclusivamente para a remessa de produção de 15 mil exemplares do “GUIA 

INTRODUTÓRIO DE NA” um desconto promocional a mais de 10%, sobre essa literatura, para a região HOW e 

a mais de 5% para as demais regiões. 

Justificativa: Devido ao alto número de exemplares pedido conseguimos um desconto para produção dessa 

remessa sendo possível aumentarmos o desconto pra esse item. Porque daremos o desconto e não baixamos 

o valor da literatura: Porque excepcionalmente estamos fazendo um pedido acima do normal e baixar o valor 

da literatura equivale a fazermos pedidos constantes dessa natureza, obviamente a ABNA estudará caminhos 

para que possamos de fato consumar se possível a redução do valor da literatura. 

OBS: O DESCONTO SERÁ APENAS PARA O PRIMEIRO PEDIDO DO GUIA INTRODUTÓRIO NA COMPRA FEITA POR 

CSA’ S E REGIÕES. 

 

A reunião foi encerrada as 22h28, como os assuntos não foram concluídos uma nova reunião precisou ser 

remarcada par o dia 14 de agosto de 2018. 
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3ª PARTE DA REUNIÃO VIRTUAL – DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 

A reunião foi iniciada às 19h30 do dia 14 de agosto de 2019 em decisão tomada dia 06 de agosto de 2019. 

Chamada dos Membros Votantes 

REGIÕES DELEGADO D. SUPLENTE 

Região Brasil - Saymon 

Região Rio de Janeiro Saul Albert 

Região Brasil Sul Rogério Douglas 

Região Brasil Central Marco E  

Região HOW Brasil  Diniz Marcelo 

Região Minas Geraes  - 

Região Nordeste Magal - 

Região Rio Grande do Sul Marcio - 

Região Grande São Paulo Roberto Robson 

Coordenadores da ABNA SERVIDORES 

Coordenadora Tereza 

Vice coordenadora Francelle F. 

Tesoureiro Gilberto C. 

Coordenador de RTL - 

Coordenador de DI Silvio 

SERVIDORES/MEMBROS INTERESSADOS ESTRUTURA 

Lucas  Vice coordenador RTL 

Tuninho Coord. Região RJ 

Hélio RSA Sem fronteiras 

Aleixo  

Cris B  

Fabi  

 

8 – RELATÓRIO COORDENADOR DI  
  

8.1 – SITE 

 Iniciou esclarecendo o primeiro contato com os profissionais da empresa, definindo todos os pontos 

que apresentavam problema na utilização dentro do site e a dificuldade que estavam encontrando para serem 

atendidos pela empresa. A vice coordenadora falou sobre a parte jurídica tratada também com a empresa, 

quanto as questões do cumprimento do contrato. Ambos ficaram bastante insatisfeitos com as respostas 

dadas pelo responsável da empresa e não veem com bons olhos a continuação da contratação da mesma 

Perguntas: 

Região HOW -solicitou as datas das reuniões realizadas com a empresa, também perguntou quando que eles 
verificaram que o BMLT não é compatível. 
R: Informaram algumas datas das reuniões, não se lembravam de todas e que foi na última reunião que a 
empresa comunicou a incompatibilidade. 
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O delegado Suplente falou que algumas vezes fez a pergunta sobre o site no grupo ABNA e nada foi falado, 

perguntou porque não informaram logo sobre o BMLT? 

Em resposta o Coordenado de DI: Explicou que estavam tentando solucionar, mas mesmo assim o delegado. 

Suplente se mostrou surpreso porque não falaram sobre isso antes. 

Silvio pediu desculpas, mas que estavam reunindo dados para apresentar aqui na reunião, uma vez que o grupo 

não é o local para tomada de decisões. 

Não tivemos acesso aos e-mails trocados pelo antigo servidor e a empresa, nenhum documento que registre 

a entrega do site foi encontrado e que procuraram fazer tudo o que foi possível até o momento e que 

perceberam também onde erramos no momento em que, como empresa, devemos proceder numa 

contratação de um serviço como esse. 

Região Brasil Central: Apresentou a posição da sua região que é a notificação imediata com risco de entrarmos 

com um processo de ressarcimento. 

Região HOW: corroborou que essa notificação seja encaminhada o mais rápido possível, mas levantou uma 

dúvida de como ficaria a situação do site, pois o mais importante é o site estar no ar. Precisamos ver direito 

como fazer a notificação sem prejuízo do site. 

A região Rio de Janeiro também concorda com a notificação a contratação de um advogado.  

A região Grande São Paulo sugeriu fecharmos o assunto e ver como migrar nossas informações no momento 

em que retirarmos o servidor de lá para uma outra administração. Não sabemos qual será a atitude da 

empresa. 

Nesse momento foi dada a palavra para o companheiro Fabio, que está como voluntário ajudando o Silvio 

nesse processo todo junto com a empresa, e ele colocou algumas orientações sobre esses processos, e que 

hoje temos as senhas e a autonomia de substituí-las, se necessário. 

A região Brasil Sul falou que temos que resolver e ter o cuidado antes de verificar como fazer com o nosso 

site. 

A região Nordeste também se manifestou preocupada com a situação do site no ar.  

A região Rio Grande do Sul também tem o mesmo pensamento, não podemos ficar no prejuízo. Temos que 

informar às comunidades sobre os acontecimentos e as ações que serão tomadas. Que ali ele estava falando 

por ele, que precisava ver junto à sua comunidade. 

A região Brasil ficou surpresa com algumas coisas sobre essa empresa e salvo até onde ele teve conhecimento, 

não tem nenhum termo de aceite assinado por nós. 

Chegamos então ao momento de decidir como seria feita essa notificação, sendo que alguns delegados deram 

sua sugestão. 
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A região Brasil Central disse que não havia necessidade de contratar um profissional para fazer a notificação 

solicitando um prazo para cumprimento das solicitações. Que basta fazer através de um telegrama. 

A região HOW opinou que o melhor seria fazer através de um cartório. 

Ficou decidido então que ambos, junto com a ABNA, se reunirão para elaborar o documento e 

decidir se será por telegrama ou através do cartório. 

 

Região HOW: pediu para que as senhas fossem logo trocadas, mas Silvio colocou que primeiro precisamos ver 

tudo o que foi solicitado para a empresa, porque se tiramos a senha deles, eles não poderão trabalhar no site. 

Com isso encerramos o assunto e passamos para o outro ponto de pauta. 

8.2 – GLOBO, GRUPOS DE TRABALHO 

GLOBO: 

Silvio comentou sobre a elaboração dos documentos junto com a Globo e todo o contato com o WSO, 

pensando em criar um documento padrão que seja autorizado pelo mundial para utilização nas próximas 

situações que surjam. 

GRUPOS DE TRABALHO: 

Foi explanado sobre cada grupo de trabalho, sobre alguns pontos que estão surgindo como uma necessidade 

para que esses grupos tenham uma diretriz de funcionamento. Uma coleta de informações sobre as 

características e capacidades profissionais de cada voluntário para melhor gerenciamento e aproveitamento 

daquele membro. 

A região Grande São Paulo: tem uma opinião de que a maioria dos voluntários são bons servidores e temos 

que tomar cuidado com o controle 

Silvio concordou com a opinião sobre os voluntários, mas que mais pra frente ele acredita que precisamos 
alinhar melhor os serviços. Essa coleta de informações (currículo) foi importante para conhecer mais o membro 
interessado e que quase todos não tiveram nenhuma objeção em preencher o currículo. 

 
A região Rio de Janeiro se posicionou para tomarmos cuidado para não engessarmos demais o serviço. 
Silvio explicou que nesse caso estamos formando um banco de dados de servidores e que trouxe o assunto 
por achar importante. 

 

8.3 – CONGRESSO RIO DE JANEIRO ABEAD – 12 a 14/09/2019 

 
Nos foi oferecido a participação em uma plenária com a presença do Ministro Osmar Terra e o motivo desse 
comentário é por conta do trabalho que vem sendo realizado pela região HOW com relação aos 3 dígitos. 

Vamos também ter um stand para expor nossa literatura. Estamos entrando em contato com a pessoa 
responsável pela organização do evento para viabilizar da melhor forma possível a utilização do stand. 
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Região HOW falou sobre a possibilidade de o Dr. Quirino estar no evento e da possibilidade deles se fazerem 

presentes também. Também participará, junto com o Silvio, a Região Rio de Janeiro através do seu vice 

coordenador. 

A ABNA informou da despesa do transporte e alimentação que estará inserida na conta de serviços da proposta 

orçamentária. 

8.4 – Fórum em Manaus – FAL -Fórum de Ação Local 

Falou sobre a experiência vivida nesse evento e que foi muito positiva. Atuaram juntos em serviços de IP, 

podendo assim contribuir com sua experiência e também ver como o serviço é feito por eles. 

Perguntou se as regiões estão acompanhando esse serviço e a Região Brasil passou um pouco da sua 

experiência no FAL em Manaus e que os comentários posteriores da comunidade foram muito positivos 

 Já foram realizados 4 FALS: 
 . Sta. Fé do Sul 
 . Campo Grande 
 . Manaus 
 . S. José do Rio Preto 
 
E em novembro acontecerá o FAL em Santos. 

8.5 – CONFERENCIA NACIONAL 

A região Brasil Sul, através do seu delegado, reafirmou o local onde acontecerá a conferência, que no caso será 

o mesmo do Fórum de Serviço da RBS, que acontece nos dias 23 a 25/08 próximo. 

Explicou a logística do local e que o coordenador do evento é o companheiro Irion e a tesouraria ficou a cargo 

do tesoureiro da região. 

Propôs agregar esforços com outras regiões e vão precisar conversar com a ABNA sobre os valores. 

Eles tinham uma proposta de participação do H&I no evento, além de ver a participação de alguém do RP do 

NAWS. 

Existe também a intenção de promover o convite para outras regiões dos países vizinhos participarem e alguns 

delegados que irão participar da CLANA esse ano se colocaram a disposição para fazer essa conexão. 

Surgiu uma dúvida do delegado suplente da Região Rio de Janeiro se estávamos falando sobre a Conferencia 

Nacional de H&I (moção apresentada na 1º parte dessa reunião), pois achava precipitado se falar sobre esse 

assunto, e o coordenador de DI explicou que não se refere a conferencia do H&I , que o H&I deseja sim fazer 

uma conferência, conforme a moção, mas em 2021. Tudo ficou esclarecido. Também se falou do espaço que 

se pretende disponibilizar para o H&I na Conferência Nacional de Serviço. 
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8.6 – GRUPO FIPT 

Esse grupo de trabalho recebe as denúncias de mídia e de entidades que usam a marca de NA indevidamente. 

O companheiro Lucas explicou sobre uma situação específica que precisaram pedir orientação ao NAWS. Foi a 

denúncia de um aplicativo e por conta do retorno do Google sobre a denúncia feita, achou melhor contactar 

o Mundial para confirmar se o nosso procedimento foi correto. E então, ele teve a impressão que o escritório 

não tinha muita experiência a respeito, mas assim mesmo mandaram um e-mail com a resposta do Anthony, 

esclarecendo que não tinha certeza se no contrato existente entre o nosso escritório e o NAWS existe essa 

autorização para falarmos em nome de NA, nesse tipo de situação de uso indevido da marca. Ficou então uma 

sensação desconfortável e confusa se devemos continuar com esse grupo de trabalho. 

A ABNA esclareceu a redação do contrato dando a opinião que acreditava que a dúvida colocada pelo NAWS 

foi no objetivo de legitimar a ação que por ventura venhamos a tomar. 

Por essas e outras questões alertamos sobre a real necessidade da revisão do guia de procedimentos da ABNA 

e que a próxima reunião do grupo de trabalho será dia 20/08 e da importância da participação de todos. 

Falou-se também que em breve o companheiro Lucas deixará de participar do Grupo FIPT e a região Grande 

São Paulo sugeriu o nome do companheiro Carlinhos para dar continuidade ao trabalho. 

Com isso, encerramos a reunião que foi de grande proveito e aprendizado para todos. 

Fim as 22h04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


