
 

 

 

 

 

INVENTÁRIO -  DISTRITO 
 
 
 
DISTRITO _________ SETOR__________ÁREA____________ 
 
O DISTRITO É o espaço geográfico que congrega um número adequado de grupos – 
adequado em termos da habilidade do membro do comitê de manter-se em contato 
frequente com eles, para conhecer os seus problemas e a forma de contribuir para o seu 
crescimento e bem-estar. 
 
Tendo em vista que a experiência tem demonstrado que o número ideal de grupos para a 
formação de um distrito pode variar entre 6 (seis) e 12 (doze) grupos. Nos distritos com 
situações geográficas peculiares, o número poderá ser menor ou maior.  
 
1) Quanto GRUPOS compõem o Distrito? 
 
2) A quantidade de Grupos e sua localização estão adequadas para que o MCD 

possa estar em contato frequente com eles? 
 

A estrutura do Distrito é composta pelos RSGs dos Grupos que o compõe e o Membro 
Coordenador de Distrito. 

 
3) O DISTRITO tem um MCD – Membro Coordenador de Distrito? 

 
4) O DISTRITO tem um MCD – Membro Coordenador de Distrito - Suplente? 

 
5) O sistema de revezamento descrito no Manual de Serviço vem sendo 

cumprido? 
 

6) Como são realizadas as atividades de secretária, tesouraria, CTO e RVD no 
Comitê do Distrito? 

 
7) O MCD tem representado o Distrito nas reuniões do Comitê de Área e 

informado os RSGs sobre os assuntos lá tratados? 
 

8) O MCD tem visitado os grupos de seu Distrito e tem sido convidado para 
participar das reuniões de serviço dos grupos que compõe o Distrito? 

 
9) O MCD repassa para os RSGs todas as atas, boletins e informativos recebidos 

da estrutura de A.A. e recomenda sua leitura e divulgação nos Grupos? 
 

10) As atas das reuniões do Distrito têm sido repassadas para os grupos que a 
compõe e para o Comitê de Área? 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
11) O MCD tem acompanhado a formação de novos grupos em seu Distrito? 

 
Uma das atribuições do MCD é conscientizar os grupos a contribuírem para a manutenção 
financeira dos Órgãos de Serviço de A.A., incentivando a prática do plano de contribuição 
60% - ESL, 25% - Área e 15% - JUNAAB.  

 
12) Como o Distrito é mantido financeiramente?  

 

13) No Distrito existe a prática das reuniões de treinamento, conforme sugerido 
no Guia do CTO? 

 

14) Os servidores do Distrito estão apadrinhando os novos servidores para a 
realização dos trabalhos do CTO? 

 

15) O Coordenador de CTO do Distrito tem visitado os grupos com o objetivo de 
motivar os servidores ao encargo de CTO no grupo? 

 

16) O Distrito está apadrinhando seus Grupos nas atividades da Revista Vivência, 
como: estudo do Guia do RV e eleição de servidores da revista? 

 
17) O Distrito está incluindo a Revista Vivência em suas ações de divulgação da 

Irmandade? 
 

18) O Distrito distribui e comenta com os Grupos os informativos da Revista 
Vivência, como: newsletters das novas edições, próximos temas da revista 
para captação de matérias, uso do site e da revista online? 

 
19) Os RVDs e RVs estão cadastrados no site da Revista Vivência? 
 


