Resultados da enquete de tomada de decisão sobre a WSC 2022/2023
As seguintes moções foram decididas por enquete eletrônica. Os participantes da Conferência
tinham 72 horas para responder à enquete, a partir de 26 de agosto, quinta-feira, até 29 de
agosto, domingo.
123 participantes participaram da enquete.

Moção V1 (de 2020, mas revisada para ser um procedimento): Quando a WSC escolher reunirse virtualmente, todos os participantes da Conferência de Serviço Mundial podem participar e
votar remotamente do mesmo modo que o procedimento atual para participantes que não
conseguiram obter vistos:
“Participantes que não conseguirem assistir à WSC devido a problemas de visto podem
participar remotamente. Os participantes remotos terão os mesmos direitos aos que
teriam se estivessem presentes na WSC” 2020 GWSNA
Para acomodar a variedade de fusos horários e assegurar um registro preciso, as decisões da
WSC podem ser feitas fora da reunião da WSC por enquete eletrônica enviada a todos os
participantes da Conferência assentados.
Proponente: Quadro Mundial
Intenção: Permitir à Conferência escolher tomar decisões virtualmente quando necessário.
Resultado da enquete: 120 sim (98%)  2 não (2%)  1 abstenção (1%)  0 presente não
votante
Moção V2:
Devido a restrições de viagem e cuidados de segurança em razão da pandemia
global de COVID-19, o ciclo de Conferência de 2020 a 2022 será estendido a 2023. Será
realizada uma reunião de serviço da Conferência curta, interina e virtual em 2022 para resolver
os assuntos necessários para cumprir com as nossas obrigações legais e aprovar o livro Um
Princípio Espiritual por Dia, caso a WSC decida assim. Depois de realizar os serviços essenciais, a
reunião virtual da WSC de 2022 entrará em recesso e se reunirá novamente em 2023. As datas
e prazos pertinentes à Conferência de 2023 serão fornecidas pelo Quadro Mundial, incluindo os
prazos para as moções do CAR e os prazos para pedidos de assentamento.
Proponente: Quadro Mundial
Intenção:
Adaptar o cronograma atual da Conferência devido à pandemia global.
Resultado da enquete: 110 sim (92%)  7 não (6%)  3 abstenção (3%)  3 presente não
votante

Moção V3:
Os assuntos da sessão virtual da WSC em 2022 serão distribuídos em um
documento eletrônico que, para os propósitos dos assuntos e tomadas de decisão, servirão
como Relatório da Agenda da Conferência (CAR) e Acompanhamento da Aprovação da
Conferência (CAT) usando as datas de prazos finais de CAR atuais, e que incluirão:
1. Orçamento dos Serviços Mundiais de NA para um ano – 2022-2023
2. Estender a moratória existente da clausula de inspeção do FIPT por um ano.
(Atuando como cedentes, os delegados presentes na WSC virtual de 2022
mantêm a suspensão do Artigo 5, Seção 3 das Regras Operacionais do FIPT,
enquanto tomamos uma decisão sobre o futuro. Essa suspensão terminará no
encerramento da WSC de 2023.)
3. Ajuste dos termos para os servidores de confiança da WSC. (os detalhes disto
serão apresentados)
Proponente: Quadro Mundial
Intenção: Descrever o que é requerido legalmente ou essencial para a Conferência de 2022.
Resultado da enquete: 109 sim (91%)  6 não (5%)  5 abstenção (4%)  3 presente não
votante
Moção V4:
A pauta da sessão virtual da WSC em 2022 incluirá a aprovação do esboço do livro
Spiritual Principle a Day (SPAD, Um Princípio Espiritual por Dia), que deverá ser incluído no
Relatório da Agenda da Conferência (CAR) provisório.
Proponente: Quadro Mundial
Intenção: Aprovar o livro Um Princípio Espiritual por Dia
Resultado da enquete: 117 sim (95%)  4 não (3%)  2 abstenção (2%)  0 presente não
votante

