
Intergrupal DASA – SP 

ATA DE REUNIÃO DE SERVIÇO 

 

Data: 19/01/2019 – 16:30 às 17:30 horas 

Local: Itaim Bibi 

 

A reunião foi aberta com a oração da Serenidade.  

 

Participaram por ordem de chegada: Ricardo (nick no paltalk: ri0206), iaiá (nick 

no paltalk: iaia17cel), Luiz R (nick no paltalk: luiz2608), Vinicius. 

 

Assuntos abordados:  

 

1. Site: 

http://www.dasa-sp.org/: colocaremos (provavelmente em duas semanas) um 

roteiro de reunião no site para quem quiser poder abrir e coordenar reunião de 

DASA. No site do FWS - https://slaafws.org/portuguese - pode-se ter acesso ao 

Preâmbulo de DASA em português, que vamos colocar nesse roteiro. As atas 

de reunião serão também colocadas no site.  

 

2. Encontro de Vinhedo: 

- algumas pessoas inscritas não depositaram a 2a parcela nesta sexta dia 18/1 

e então vamos postar mensagem no grupo de inscritos para ver se desistiram 

de ir e se podemos disponibilizar as vagas para outras pessoas.  

 

3. Local das reuniões da intergrupal de SP:  

- não houve manifestação de nenhum grupo solicitando reunião em seu local - 

continuamos a disposição - o grupo que tiver interesse em sediar a reunião da 

Intergrupal verifique e viabilidade desta junto ao seu local no dia e hora 

definidas (previstas as datas 16/2 (vamos ver se conseguimos no local do 

grupo Santana), 16/3 (vamos ver se conseguimos no local do grupo Sta Cecília 

ou Jabaquara) 27/4 e 15/6, datas definidas na reunião de serviço do dia 

8/11/18), e nos avise com pelo menos 1 semana de antecedência para os 

servidores se organizarem para ir ao local. 

- Estamos transmitindo a reunião de serviço pelo aplicativo Paltalk para os 

interessados que quiserem participar, mas estiverem impossibilitados de 

comparecer presencialmente. Baixe e instale o aplicativo no celular ou no 

computador, e na hora da reunião procure por REUNIÃO DE SERVIÇO DASA 

DE SP (em geral quando se coloca REUNIÃO já aparece, e quando aparecer o 

nome clique 2x em cima e já estará conosco). 

Esperamos que isso contemple a solicitação dos membros de outras regiões 

de SP, e explicamos que as reuniões sempre aconteceram no Itaim 



simplesmente porque os servidores presentes sempre optaram por isso - nunca 

houve nenhuma solicitação para que fosse diferente...  

 

4. Tesouraria:  

Relatório - ver quadro anexo  

Obs: No dia 18/01 teve um depósito de R$ 150,00 - Depósito não identificado. 

Até o momento não foi recebido o comprovante com a identificação. 

 

5. Abertura de grupos:  

- Alguns membros desejam abrir grupo em Osasco - convidamos esses 

membros para participarem das reuniões da intergrupal  

 

PROXIMA REUNIÃO: 

16 de Fevereiro de 2019, as 16h30*, em local a ser definido (local do grupo 

Santana se possível). 

 

A reunião foi encerrada com a oração da serenidade, às 17h30.  

 

Grata pela oportunidade de usar o instrumento da Prestação de Serviço para 

me ajudar a me comprometermos com minha recuperação, aprendendo a 

aplicar as tradições para um convívio saudável com os outros. 

 

 

 


