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Enquete dos PCs de 27 e 28 de abril de 2020          

Enquete sobre as emendas (131 de possíveis 136 - 96%)          

Estas foram retiradas antes do início da enquete. Yes % No % Abs  %   Yes # No # Abs # PNV # 
Total 

de votos 

VAM 1 – Colombia  
Ajustar o orçamento para as despesas gerais do primeiro ano em 50% menos nos itens de Apoio à 
Conferência e Desenvolvimento da Irmandade. 15% 77% 8%   18 92 10 11 120 

VAM 2 - Brazil RD  
Que seja decidido no orçamento que o Quadro Mundial não terá mais do que 4 reuniões do Quadro no 
ciclo de 2020 a 2022. 19% 74% 6%   24 92 8 7 124 

VAM 3 - Pacific Cascade RD  
Eliminar a Convenção Mundial da Austrália em 2021. 25% 66% 9%   30 81 11 9 122 

VAM 4 – South Africa RD  
Queremos uma redução de despesas no custo de distribuição de literature. Enviar menos literatura 
gratuita à Irmandade e, em vez disso, enviar literatura eletrônica à mesma Irmandade. Podemos 
possivelmente encontrar novas entradas cobrando uma taxa pequena e respeitável para literatura 
eletrônica para levantar fundos. Queremos ver uma redução nas despesas de Desenvolvimento da 
Irmandade, especificamente em viagens, workshops presenciais e distribuição de literatura, 
especialmente na África. Precisamos tentar novas maneiras de apoiar a irmandade africana e encontrar 
um modo mais voltado a resultados para ajudar a África. Jogar dinheiro na África não significa ajudar 
NA como um todo, muito menos a África. 

28% 63% 9%   34 76 11 10 121 

VAM 5 – Baja Son RD  
Formular um orçamento emergencial no qual as reservas não são tocadas e funcione somente com as 
entradas e as despesas conforme consigamos, levando em consideração somente o que é essencial. 

23% 73% 4%   30 93 5 3 128 

VAM 6:  Aotearoa New Zealand RD  
Que o orçamento emergencial seja somente ‘para o ano fiscal de 2021’. 25% 69% 6%   32 87 7 5 126 

VAM 7:  Aotearoa New Zealand RD  
Que o orçamento emergencial seja redefinido com base no com base no orçamento real/revisado que 
foi colocado em funcionamento nos últimos meses do ano fiscal de 2020. 

17% 77% 6%   21 95 7 8 123 

VAM 8 – BC RD  
Que o Quadro Mundial ajuste o orçamento emergencial para limitar o déficit para 1 milhão de dólares 
acima da depreciação e amortização para o período de dois anos, e que o Quadro Mundial faça outros 
ajustes ao orçamento conforme necessário ao longo do período de dois anos para manter o déficit 
limitado em 1 milhão acima da depreciação e amortização. 

33% 57% 10%   40 69 12 10 121 
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VAM 9 – Sam L  
Adotar uma estrutura financeira emergencial para servir como orçamento aprovado da Conferência de 
Serviço Mundial para os Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos, Inc. para os anos fiscais de 2021 e 
2022. Imediatamente após o fechamento da WSC Virtual de 2020, um Grupo de Trabalho Virtual de 
Orçamento Emergencial, composto por DRs e DZs da WSC de 2020 será selecionado. Reconhecemos 
que essa estrutura será ajustada pelo Quadro Mundial, com apoio do Grupo de Trabalho Virtual de 
Orçamento Emergencial ao longo do ciclo, como resultado das condições correntes e mutantes. Todos 
os ajustes serão relatados aos participantes da conferência. 

34% 59% 7%   42 72 8 9 122 

VAM 10- San Diego Imperial RD  
Reduzir os níveis de entradas para o primeiro ano em 50% do Orçamento Original, em vez de 75%, e 
reduzir as despesas em 20% do Orçamento Original, em vez da redução de 4,9% que o atual 
orçamento emergencial demonstra. 17% 70% 12%   21 85 15 10 121 

VAM 11 – Australian RD  
Que um novo orçamento emergencial seja apresentado no prazo de 15 dias. O orçamento será 
preparado pelo QM e uma seleção de 6 DR/DZ, consistindo de 3 DR/DZ a favor do orçamento 
apresentado e 3 DR/DZ não favoráveis ao orçamento apresentado na WSC Virtual. Todos os 
participantes votantes da WSC poderão votar utilizando tecnologia remota no prazo de 5 dias da 
apresentação do novo orçamento emergencial. 

27% 66% 6%   34 82 8 7 124 

VAM 12 – CA Midstate RDA   
Faço uma emenda ao orçamento emergencial para refletir a redução de 85% do Anthony em pedidos 
na seção de entradas das vendas de literatura. Está, agora, em 33%, e não reflete a quantia 
apresentada. Adicionalmente, a redução em salários precisa ser identificada, pois calculei a redução em 
11%, e houve 7% de redução em despesas gerais, o que não foi apresentado e é incongruente com 
menos viagens, salários etc. Mudar as contribuições de membros de $318.818,00 para $92,000, pois foi 
afirmado que era de 8.000 por mês, o que dá 92.000 e não 318.818,00. As entradas e despesas 
precisam de explicações adicionais, pois a redução de 25% em despesas não está refletida no 
orçamento emergencial. Criei uma planilha com o orçamento atual e o original e as percentagens que 
não se refletem lá conforme foi discutido online. 

21% 67% 13%   25 80 15 11 120 

VAM 13 – Alaska RD   
No espírito da 1ª Tradição e de construção de unidade, uma agenda regular de relatórios com a qual a 
irmandade possa contar em relação às necessidades de mudanças rápidas no orçamento precisa ser 
estabelecida junto com a aprovação do orçamento emergencial. 

46% 48% 6%   57 60 7 7 124 

VAM 14 – LAZF ZD  

Reduzir todas as quantias do orçamento emergencial, tanto nas categorias de entradas quanto 
nas de despesas, em 50% no primeiro ano e em 20% no segundo ano. 

18% 75% 7%   22 93 9 7 124 

VAM 15 – New Jersey RD  
Que os cortes em pessoal no ano fiscal de 2020 a 2021 seja aumentado de 7% geral para 20% 
geral, E que os cortes em despesas gerais sejam aumentados de 11% em geral para 20% em 
geral, enquanto o déficit for maior que 1,5 milhão de dólares. O ponto de ruptura por categoria 
de despesas será decidido pelo QM. 14% 75% 11%   17 91 14 9 122 
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VAM 16 – Arizona RD  
Todos os projetos de literatura atuais, exceto aqueles que possam continuar eletronicamente, 
sejam suspensos pelo ano de 2020.   36% 60% 4%   45 76 5 5 126 

VAM 17 – Arizona RD  
Com base nas quantias do inventário atuais, que a produção e distribuição de literatura sejam 
reduzidas em 20%. Se o inventário atual não suprir a demanda (que parece estar baixa), então 
a produção deve se basear em suprir a demanda atual. 24% 69% 7%   29 84 9 9 122 

VAM 18 – Arizona RD  
O apoio à Conferência Mundial, atualmente em 1,3 milhão para 20 a 21, seja cuidadosamente 
considerado. Como estamos atualmente nos reunindo eletronicamente, quanto precisa ser 
gasto neste primeiro ano, ou pelo menos nos seis primeiros meses que caem em 2020. Como 
os detalhes dos custos do Quadro Mundial não foram dados, não está claro o que são os 
110.000,00, mas se for viagens, então o Quadro deve se reunir eletronicamente e economizar 
dinheiro. Os custos com pessoal devem ser contidos, permitindo aos membros da WSC a 
serem mais ativos nos projetos e criando grupos de trabalho, que podem incluir um facilitador 
do NAWS.  

25% 65% 10%   31 80 12 8 123 

VAM 19 – Arizona RD  
O desenvolvimento da irmandade tem custos muito altos em pessoal. Sugerimos que todas as 
viagens (assumindo que, em viagens, está incluído custos com pessoal, já que esta é a quantia 
mais alta), sejam colocadas em suspenso pelo restante de 2020. Quaisquer outras 
contribuições pessoais, tais como a assistência valiosa fornecida pelos funcionários do NAWS 
poderiam ser deixadas no orçamento. É difícil imaginar que o apoio da equipe de funcionários 
seria igual a 1,2 milhão. 

35% 59% 6%   43 73 8 7 124 

VAM 20- Região Brasil Sul RD  

Que a convenção mundial de 2021 seja transferida para o ciclo de 2022 – 2024. Adequando 
assim todas as próximas convenções. 30% 61% 8%   37 75 10 9 122 

 VAM 21- Região Brasil Sul RD  
Que as reuniões presenciais do Quadro Mundial sejam apenas duas para o ciclo 2020 – 2022. 
Que todos os outros encontros sejam realizados de forma online. 34% 61% 5%   43 77 6 5 126 

 VAM 22 - Região Brasil Sul RD  
Diminuição de mais 20% nos gastos referentes ao desenvolvimento da irmandade do ciclo 
2020 – 2022 22% 72% 6%   28 90 7 6 125 

VAM 23- Região Brasil Sul RD  
Diminuição de mais 20% nas despesas destinadas aos itens Overhead e Personnel dos 
seguintes tópicos: desenvolvimento da irmandade, produção e distribuição de literatura, 
Eventos, Conferência Mundial de Serviços 19% 72% 9%   23 89 11 8 123 

 


