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Conselho de Resolução (COR)
O Conselho de Resolução (COR) do Rotary International se reúne on-line anualmente
para votar em propostas de resolução submetidas por clubes, distritos, o Conselho
Diretor do RI e o Conselho Geral ou Conferência do RIBI e qualquer emendar urgente
proposta pelo Conselho Diretor. As resoluções adotadas são consideradas pelo Conselho
Diretor do RI ou curadores da Fundação Rotária. Cada distrito indica um representante
para o COR, e qualquer clube ou distrito pode encaminhar propostas. O clube ou
distrito interessado em propor uma resolução deve seguir as diretrizes deste documento.

Prazo para submeter propostas de resolução
As propostas de resolução submetidas por clubes e distritos para consideração do
Conselho de Resolução, e as respectivas confirmações dos governadores de distrito,
devem ser recebidas pelo Rotary até o dia 30 de junho antes do COR, sem exceções.

Como propor uma resolução
As propostas de resolução adotadas representam uma opinião ou recomendação do
COR. Elas podem ser submetidas por clubes, distritos, o Conselho Diretor do RI e o
Conselho Geral ou Conferência do RIBI. Porém, resoluções propostas por clubes
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. Para serem consideradas pelo Conselho de Resoluções, as propostas
precisam ser submetidas até 30 de junho por meio do formulário on-line que se
encontra na página sobre Conselhos no site Meu Rotary.
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Como redigir uma proposta de resolução
As resoluções são compostas por duas partes. A primeira fornece informações de apoio
do proponente e começam sempre com a expressão “Considerando que”.
A segunda parte é a cláusula de ação que começa com “Fica deliberado que”. Nela, o
proponente declara a ação que ele deseja que os diretores do RI ou os curadores da
Fundação considerem. Uma resolução pode ter várias informações de apoio, mas
somente uma cláusula de ação. Para exemplos de resoluções, veja os resultados do
Conselho de Resolução de 2018.

Endosso da proposta de resolução
Antes de uma proposta de 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 resolução diretamente ao
distrito. Qualquer resolução proposta por clubes ou distritos deve ser aprovada ou
ratificada pelo distrito por meio de Conferência Distrital, reunião distrital para
deliberação de resoluções ou votação postal.
Se um distrito não tiver tempo suficiente para convocar reunião presencial a fim de
decidir se a resolução será proposta ou ratificada, o governador poderá realizar uma
votação postal. Tal votação deve obedecer aos procedimentos para eleição postal de
governador indicado estipulados no Regimento Interno do RI.
Depois que a resolução for endossada, o proponente tem até 30 de junho para
encaminhá-la ao Rotary usando o formulário on-line disponível na página Conselhos do
site Meu Rotary. O governador também tem até 30 de junho 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 proposta de resolução e confirma o endosso do
usando o formulário on-line disponível na página Conselhos do site Meu Rotary;
2. se a proposta de resolução 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.

Resoluções devidamente propostas
Para uma resolução ser considerada devidamente proposta para o Conselho de
Resolução, ela deve ser submetida até 30 de junho e incluir os seguintes itens:
1. nome/número do clube ou distrito proponente;
2. confirmação do governador de que o distrito endossa a resolução;
3. texto da proposta de resolução.
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Além disso, todas as propostas de resolução devem ser submetidas dentro de 45 após
serem endossadas pelo distrito.

Proposta de resolução com defeito
A Comissão de Estatutos e Regimento Interno analisa cada resolução proposta para
determinar se ela está redigida corretamente ou se tem defeito. A proposta de resolução
é considerada defeituosa se:
1. requisitar uma ação ou expressar uma opinião em desacordo com a letra ou o
espírito dos documentos estatutários;
2. requisitar uma ação referente a assuntos administrativos que estão sob a alçada
do Conselho Diretor ou do Conselho de Curadores;
3. requisitar uma ação que já foi implementada pelo Conselho Diretor ou Conselho
de Curadores;
4. não estiver em consonância com determinado programa do RI.
Se uma resolução for considerada com defeito, ela poderá ser corrigida e submetida
novamente para um futuro Conselho de Resolução.

Dicas para propostas de resolução



Veja resoluções propostas no passado. Consulte as resoluções dos últimos
CORs (disponíveis em Meu Rotary) para verificar se sua ideia já foi proposta
antes e saber como redigir uma resolução.
Peça ajuda. Ex-representantes, a Comissão de Estatutos e Regimento Interno e
funcionários do Rotary podem ajudá-lo a preparar sua proposta de resolução.
Entre em contato conosco de precisar de assistência.

Devo propor uma resolução?
A proposta de resolução é uma excelente maneira de sugerir uma ideia que poderá
impactar o mundo rotário; porém, o Conselho Diretor analisa somente resoluções
adotadas. Assim, a melhor maneira de garantir que sua proposta seja considerada pelo
Conselho Diretor é enviando uma petição conforme descrito abaixo.
Além disso, se sua resolução estiver pedindo para o Conselho Diretor apresentar uma
emenda futuramente, considere redigi-la e submetê-la. Isso ajuda a garantir que sua
ideia seja considerada pelo Conselho de Legislação e encaminhada de maneira mais
rápida.

Petições ao Conselho Diretor do RI
Em vez de submeter uma proposta ao Conselho de Resolução, o clube pode encaminhar
uma petição ao Conselho Diretor do RI, pedindo que delibere sobre um assunto
específico. As petições são a melhor opção para itens de escopo limitado, ou seja, os que
não impactam todo o mundo rotário.
Este processo permite que os clubes se façam ouvir pelo Conselho Diretor, o qual
delibera em suas reuniões regulares as questões encaminhadas por meio das petições.
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Além disso, é mais rápido obter resposta por este meio do que esperar as deliberações
do Conselho de Resolução.
As petições ao Conselho Diretor do RI podem ser encaminhadas diretamente pelos
clubes, ou resultar de Conferências Distritais, e devem ser assinadas pelo presidente do
clube ou governador do distrito. O intuito da petição deve estar claramente explicado em
carta ao presidente do RI, Conselho Diretor ou secretário-geral. A petição pode ser
formatada como uma proposta de resolução ou como uma simples carta.

Informações adicionais
Se tiver alguma pergunta sobre o processo legislativo do Rotary, envie um e-mail para
council_services@rotary.org. Para informações adicionais, consulte:
 Artigo sobre o Conselho de Legislação nos Estatutos do RI;
 Artigo sobre o Conselho de Resolução no Regimento Interno do RI;
 Artigo sobre os Conselhos de Legislação e de Resolução no Código Normativo do
Rotary;
 Página sobre Conselhos em rotary.org.
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