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Conselho de Legislação
O Conselho de Legislação (COL), órgão legislativo do RI que tem o poder de alterar os
documentos estatutários da organização, reúne-se a cada três anos para analisar e votar
nos itens propostos. Cada distrito seleciona e envia um representante ao Conselho, e
qualquer clube ou distrito pode propor emendas. O clube ou distrito interessado em
propor uma emenda deve seguir as diretrizes deste documento.

Prazo para submeter propostas de emenda
As propostas de legislação submetidas por clubes e distritos devem ser recebidas pelo
Rotary até 31 de dezembro de 2017, sem exceções. Propostas recebidas após esta
data não serão consideradas.

Tipos de legislação



Proposta de emenda: para alterar os documentos estatutários do Rotary (os
Estatutos do RI, o Regimento Interno do RI e os Estatutos Prescritos para o
Rotary Club).
Declaração de posicionamento: submetida exclusivamente pelo Conselho
Diretor do RI, visa declarar a posição do Rotary International.
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Como propor emendas
Clubes, distritos, o Conselho Diretor do RI, o Conselho Geral ou Conferência do RIBI, ou
o Conselho de Legislação podem propor emendas ao COL. Porém, as propostas de clube
precisam ser endossadas pelos Rotary Clubs do distrito em Conferência Distrital,
reunião distrital para deliberação de legislação ou votação postal antes de serem
enviadas ao Rotary.

Como redigir uma proposta de emenda
As emendas visam alterar os seguintes documentos estatutários:
 Estatutos do RI;
 Regimento Interno do RI; e
 Estatutos Prescritos para o Rotary Club.
Primeiramente, pense no que você está querendo mudar e encontre as seções nos
documentos estatutários que precisam ser alteradas para que tal mudança ocorra. Por
exemplo, se você estiver propondo uma modificação ao Objetivo do Rotary, marque as
alterações que serão necessárias nos Estatutos do RI e nos Estatutos Prescritos para o
Rotary Club. Para encontrar as seções referentes à emenda que deseja propor:
1. faça um busca por palavras-chave relacionadas à alteração;
2. procure referências à seção alterada nos documentos estatutários.
É importante garantir que todas as seções relacionadas à emenda sejam devidamente
alteradas para evitar que sua proposta seja considerada com defeito pela Comissão de
Estatutos e Regimento Interno do RI. Uma proposta com defeito não é encaminhada ao
Conselho de Legislação.
Marque suas alterações nas versões em Word dos documentos estatutários (disponíveis
nos links acima ou na página de documentos normativos em Rotary.org), as quais
automaticamente mostram as mudanças inseridas. Uma vez que terminar de marcar as
alterações propostas, salve uma cópia dos documentos estatutários e envie-os ao Rotary.

Endosso da proposta de emenda
Antes de uma emenda proposta por clube ser encaminhada ao distrito, o conselho
diretor do mesmo precisa apresentá-la aos associados para aprovação. Uma Conferência
Distrital ou Conselho Distrital do RIBI também pode propor uma emenda diretamente
ao distrito. Qualquer legislação proposta por clubes ou distritos deve ser aprovada ou
ratificada pelo distrito por meio de Conferência Distrital, reunião distrital para
deliberação de legislação ou votação postal.
Se um distrito não tiver tempo suficiente para convocar reunião presencial a fim de
decidir se algum item será proposto ou ratificado, o governador pode realizar uma
votação postal. Tal votação deve obedecer aos procedimentos constantes da Seção
14.040 do Regimento Interno do RI.
Depois que a proposta de emenda for endossada, o proponente tem até 31 de
dezembro de 2017 para submetê-la ao Rotary usando o formulário on-line. O

Como Propor Emendas (julho de 2016)

2

governador também tem até 31 de dezembro de 2017 para confirmar que ela foi
endossada pelo distrito.

Confirmação do governador
Há duas maneiras pelas quais o governador pode confirmar que a proposta foi
endossada pelo distrito:
1. o próprio governador envia a legislação e confirma que o distrito a endossa pelo
formulário on-line;
2. se a legislação for enviada por alguém que não seja o governador, este receberá
um e-mail informando que a proposta foi submetida. Nesse caso, o governador
deve enviar um e-mail para council_services@rotary.org, confirmando que as
informações submetidas estão corretas e que o distrito endossa a proposta.
Se o Rotary não receber a confirmação do governador até 31 de dezembro de 2017, o
item não será considerado devidamente proposto e não será encaminhado ao Conselho
de Legislação de 2019.

Declaração de objetivo e efeito
Para que o item seja devidamente proposto, o proponente precisa fornecer uma
declaração de objetivo e efeito de no máximo 300 palavras. Se tal declaração não for
fornecida, o item não será considerado devidamente proposto nem encaminhado ao
Conselho de Legislação. A declaração deve indicar a questão ou problema a ser tratado
pela emenda, e explicar como a alteração levará à sua solução.

Emendas devidamente propostas
Para uma emenda ser considerada devidamente proposta, ela deve ser submetida até 31
de dezembro de 2017 e incluir os seguintes itens:
1. nome/número do clube ou distrito proponente;
2. confirmação do governador de que o distrito endossa a proposta de emenda;
3. declaração de objetivo e efeito do proponente (no máximo 300 palavras);
4. documento em Word mostrando as alterações propostas.
Além disso, todas as propostas de emenda devem ser submetidas dentro de 45 após
serem endossadas pelo distrito.

Limite para o número de emendas propostas
Segundo o Regimento Interno do RI, os distritos e seus clubes são incentivados a
encaminhar no máximo cinco itens, devendo enviar cada um em um formulário
separado.

O que acontece depois que o Rotary recebe e proposta de emenda
O secretário-geral analisa o item para assegurar que tenha sido devidamente proposto.
Itens que não atenderem a esta exigência não serão considerados pelo Conselho de
Legislação.
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A seguir, o secretário-geral prepara a proposta para ser analisada pela Comissão de
Estatutos e Regimento Interno do RI, a qual determinará se ela foi redigida
corretamente ou se tem defeito. Trabalhando em colaboração com o secretário-geral, a
Comissão prepara uma declaração de impacto financeiro para cada proposta de
legislação.
Quando as propostas são idênticas ou parecidas, a Comissão coloca todas elas sob um
único item e lista o nome de todos os proponentes.
Quando propostas de teor semelhante são submetidas, a Comissão sugere aos proponentes
uma proposta de compromisso. Ao aceitar a proposta de compromisso, eles facilitam o
trabalho do COL, que pode examinar cada proposta mais detalhadamente.

Proposta de emenda com defeito
A proposta de legislação é considerada defeituosa se:
1. puder ser interpretada de duas ou mais maneiras;
2. deixar de alterar todos os trechos pertinentes nos documentos estatutários;
3. sua adoção violar a lei vigente;
4. alterar os Estatutos Prescritos para o Rotary Club, provocando conflito com o
Regimento Interno do RI ou com os Estatutos do RI, ou alterar o Regimento
Interno do RI, provocando conflito com os Estatutos do RI; ou
5. for impossível de administrar ou cumprir.
Se a proposta for considerada defeituosa, cabe ao proponente ou ao seu representante
no Conselho corrigi-la e submetê-la novamente dentro do prazo. Se a proposta
continuar com defeito após o prazo para entrega, ela não será considerada.

Dicas para propostas de emenda




Veja propostas de emenda passadas. Consulte os itens propostos nos
últimos dois COLs (disponíveis em Rotary.org) para verificar se sua ideia já foi
proposta antes e saber como redigir uma emenda.
Peça ajuda. Ex-representantes, a Comissão de Estatutos e Regimento Interno e
funcionários do Rotary podem ajudá-lo a preparar sua proposta de emenda.
Entre em contato conosco de precisar de assistência.
Envie as propostas assim que possível. Quanto mais cedo você enviar sua
proposta de emenda, mais rapidamente a Comissão de Estatutos e Regimento
Interno do RI poderá analisá-la. Assim, caso ela tenha defeito, você terá mais
tempo para corrigi-la e submetê-la novamente.

Informações adicionais
Se tiver alguma pergunta sobre o processo legislativo do Rotary, envie um e-mail para
council_services@rotary.org. Para informações adicionais, veja:
 Artigo 10 dos Estatutos do RI;
 Artigo 7 do Regimento Interno do RI;
 Artigo 59 do Código Normativo do Rotary;
 Página do Conselho de Legislação em Rotary.org.
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