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COMITÊ DE CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS
   A XX Conferência de Serviços Gerais/CSG dos Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil, foi realizada nos dias 15 a 17 de Maio de 2015,
no Rio de Janeiro (cidade sede).
   Segundo a Ata de Constituição a CSG :
   • é a guardiã dos serviços gerais do Nar-Anon do Brasil e das suas Doze Tradições;
   • atua como um corpo de serviço e não como um governo.
   • é o corpo permanente autorizado a expressar a consciência coletiva do Nar-Anon.
   A Conferência é também um órgão consultivo da Junta de Curadores, que acata as suas opiniões, mantendo, todavia, o poder de vetar
qualquer decisão que possa ferir as Doze Tradições ou os dispositivos do Estatuto;
   Participaram da XX CSG os seguintes servidores: 08 Delegados das Áreas-painel (BA.RJ,RS e SP), membros da Junta de Curadores,
Coordenadores de Comitês e a Delegada à Conferência de Serviços Mundial.
Em cumprimento ao aprovado pela XIX CSG (2014), este ano foram admitidos membros Nar-Anon que participaram, sem ônus para o ENSNAR,
como “observadores”, sem direito a voz e voto.
   Todos os objetivos foram atingidos, tendo sido mais uma reunião de serviço que funcionou como uma ferramenta de amadurecimento da
nossa irmandade, assim foi mantida e fortalecida a unidade e harmonia, propiciando o crescimento espiritual.
   Estou encaminhando abaixo as propostas apreciadas com os respectivos resultados de votação.
   Acredito que todos os participantes saíram da XX CSG com a consciência de “dever cumprido”.
   Com o objetivo de contribuir com o nosso “grãozinho de areia” para o avanço e fortalecimento do nosso querido Nar-Anon, a quem tanto
devemos, colhemos toda a experiência vivida durante 1 ano de trabalho na organização e nos 3 dias de realização da conferência, como
aprendizado para aprimoramento da próxima,
Walter - Coordenador do Comitê de CSG (comiteconferencia@naranon.org.br)

Proposta nº 01 – “É proposto que a XX CSG aprove que a partir da XXI
CSG, os Delegados Suplentes passem a fazer parte da Conferência,
com direito a voz, sem custo para o ENSNAR, sendo as despesas de
hospedagem, alimentação e transporte pagas pela respectiva Área.”
Obs: Na ausência do Delegado o Delegado Suplente será reconhecido
como seu substituto com plenos direitos.
Num quorum de 18 votantes a proposta recebeu 17 votos a favor,
nenhum contra e 1 abstenção. Proposta aprovada.
Proposta nº 02 – “É proposto que a XX CSG referende a indicação
de Leila Frajdrach, feita pela Junta de Curadores, para completar o
mandato de Suzana Finoti Silva.”
Num quorum de 17 votantes a proposta recebeu 16 votos a favor,
nenhum contra e 1 abstenção. Proposta referendada.
Proposta nº 03 – “É proposto que a XX CSG aprove o balanço patrimonial
e as demonstrações financeiras e de resultados do exercício de 2014.”
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu 17 votos
a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção. Proposta aprovada.
Proposta nº 04 – “É proposto que a XX CSG aprove a proposta de
orçamento para o período de maio de 2015 a abril de 2016”.
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu: 17 votos
a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção. Proposta aprovada.
Proposta nº 05 – “É proposto que a XX CSG aprove a recomendação de
que não conste da programação dos eventos Nar-Anon, as atividades
que não estejam sobre nossa responsabilidade”.
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu 17 votos
a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção. Proposta aprovada.
Proposta nº 06 – “É proposto que a XX CSG aprove a substituição
da carta atual que informa que o Nar-Anon não entrega comprovante
de comparecimento às reuniões por uma DECLARAÇÃO de
comparecimento do familiar ou amigo de adicto”.
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu 07 votos a
favor, 09 votos contra e houve 02 abstenções. A proposta não obteve
aprovação.

Proposta nº 07 -”É proposto que a XX CSG aprove a indicação
de Vera Ione Flores Bottaro, feita pela Área-painel do Rio Grande
do Sul, para preencher vaga de Curador.”
Num quorum de 17 votantes a proposta recebeu 16 votos a favor,
nenhum contra e houve 01 abstenção. Proposta aprovada.
Proposta nº 08 –”É proposto que a XX CSG aprove a indicação
de Jorge Barreto de Aragão, feita pela Junta de Curadores, para
preencher vaga de Curador.”
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu 17
votos a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção.Proposta
aprovada
Proposta nº 09 – “É proposto que a XX CSG aprove a indicação
de Maria Olímpia da Silva Machado feita pela Junta de Curadores,
para preencher vaga de Curador.”
Num quorum de 18 membros votantes a proposta recebeu 17 votos
a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção.Proposta aprovada.
Proposta nº 10 (proposta de plenário) -”É proposto que a XX CSG
aprove a alteração no organograma da estrutura - Incluir abaixo
da Área-não-painel o quadro “Distrito-RD”.
Num quorum de 18 membros votantes, 03 votos a favor, 13 votos
contra, houve 02 abstenções. Proposta não aprovada.
Proposta nº11 – “É proposto que a XX CSG referende a eleição
de Augusto José da Palma Netto. para exercer o encargo de
Delegado Suplente à Conferência de Serviços Mundial”.
Num quorum de 17 votantes a proposta recebeu 16 votos a favor,
nenhum contra e houve 01 abstenção.Proposta aprovada.
Proposta nº 12 – “É proposto que a XX CSG referende a indicação
de Roseli Alexandrino do Nascimento, para compor a lista de
candidatos ao encargo de Curador Mundial em 2016”.
Num quorum de 17 membros votantes a proposta recebeu, 16
votos a favor, nenhum contra e houve 01 abstenção. Proposta
aprovada

Tema da XXI CSG (2016): MENTE ABERTA – SERVINDO COM RESPONSABILIDADE
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Novo site no mesmo endereço

www.naranon.org.br

Os Grupos Familiares Nar-Anon do Brasil, estão com novo site no ar. A página da irmandade está mais moderna,
interativa e fácil de navegar. Foi redesenhado para refletir proximidade, acolhimento e fornecer informações a todos
que procuram a irmandade na INTERNET.
Endereço de Grupos, Literatura e Eventos tem espaços específicos com todas as informações necessárias.
O site possui uma área destinada a SERVIÇO, com arquivos para a MEMBROS e SERVIDORES, com acesso público a
Material de Apoio, Boletins Informativos e todos os Guias do ENSNAR.
Destinada aos SERVIDORES está disponibilizado, informações e arquivos sobre a Estrutura e Orgãos de Serviço,
incluindo Atas das Reuniões da Junta de Curadores, Conferência de Serviços Gerais, Comitê de Normas e Diretrizes,
podendo a partir de agora incluir todas as informações geradas pelos Comitês para acesso pelo site.
FALE CONOSCO - Canal de comunicação aberto para a comunidade em geral.
Experimentem, naveguem pelo site, e enviem sugestões, críticas e observações para que o site seja aprimorado
como ferramenta para atrair quem procura por ajuda. comiteinformatica@naranon.org.br

Simultaneamente, o Serviço de e-mails foi reformulado, contando agora com várias ferramentas para modernizar a
comunicação e a troca de informações entre os Servidores. Além dos tradicionais e-mails, é possível agora a troca
de arquivos, apresentações, planilhas, documentos de texto, inclusive conversas em tempo real entre os usuários
dentro da estrutura @naranon.org.br. Além de contar com uma capacidade de armazenamento muito superior ao
que era utilizado pelo antigo sistema.
Juarez Coordenador do Comitê de Informática
MENTE ABERTA – SERVINDO COM RESPONSABILIDADE

