Deliberações dos Curadores e Diretores sobre as Propostas de Resolução
do Conselho de Legislação de 2013
A Seção 6 do Artigo 10 dos Estatutos do RI exige que o Conselho Diretor notifique todos os governadores de distrito
de qualquer deliberação feita em relação a resoluções aprovadas pelo Conselho de Legislação. Algumas resoluções
foram analisadas pelo Conselho Diretor em suas reuniões de junho e outubro de 2013 e pelo Conselho de Curadores
em sua reunião de junho de 2013. Veja a seguir trechos das atas das respectivas reuniões relacionados aos itens do
Conselho de Legislação. Com base na Seção 5.020. do Regimento Interno do RI, as atas e deliberações do Conselho
Diretor do RI deverão ser postadas no site rotary.org dentro de 60 dias de sua ocorrência. Os rotarianos devem
consultar as atas oficiais quando forem disponibilizadas.
Proposta
13-153

Decisão
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere propor item de legislação ao próximo
Conselho de Legislação para introduzir uma nova categoria de associação: associação adjunta
(reunião do Conselho Diretor de junho de 2013, dec. 217)
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece o Rotary Club de Belconnen, Austrália, e o Distrito 9710 pelo interesse na categoria de
associação adjunta;
2. observa que o Programa Piloto Associado Adjunto está previsto para ser encerrado em 30 de junho
de 2014;
3. com base nos resultados do programa piloto, considerará propostas para o Conselho de Legislação
de 2016 que englobem a categoria “associado adjunto”.

13-157

Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere incentivar a adoção do segundo Objetivo
do Rotary como princípio orientador dos Serviços Profissionais (reunião do Conselho Diretor de
junho de 2013, dec. 218)
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece o Rotary Club de Chigasaki-Shonan, Japão, e o Distrito 2780 pelo interesse e apoio aos
Serviços Profissionais;
2. encaminha esta questão para ser considerada pela Comissão de Serviços Profissionais de 2013-14.

13-166

Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere acrescentar atividades de paz e resolução
de conflitos às áreas de Serviços Internacionais (reunião do Conselho Diretor de junho de 2013, dec.
219)
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece o Rotary Club de Gebze, Turquia, e o Distrito 2420 pelo interesse em projetos
relacionados à paz e resolução de conflitos;
2. observa que paz e resolução de conflitos são prioridades por serem uma das áreas de enfoque e,
como tal, são ativamente promovidas aos Rotary Clubs e distritos como oportunidade de Serviços
Internacionais;
3. rescinde a Seção 8.050. do Código Normativo do Rotary: Princípios Básicos dos Serviços
Internacionais.
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13-167

Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere estabelecer o Dia do Rotary International
para Prestação de Serviços às Novas Gerações (reunião do Conselho Diretor de junho de 2013, dec.
220)
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece o Rotary Club de Bloomington-Normal Sunset, EUA, e o Distrito 6490 pelo interesse e
apoio aos programas pró-juventude;
2. incentiva Rotary Clubs e distritos a promoverem a participação no Dia Mundial do Voluntariado
Jovem, um programa da Youth Service America – organização parceira do Rotary.

13-168

Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere oficializar o Instituto Rotary de Liderança
como programa associado ou estruturado do RI (reunião do Conselho Diretor de outubro de 2013,
dec. 48)
DECISÃO: O Conselho Diretor agradece os distritos que propuseram a resolução 13-168 no Conselho
de Legislação (para tornar o Instituto Rotary de Liderança um programa associado ou estruturado do
RI), mas decide não fazer nenhuma deliberação no momento.

13-182

Para solicitar ao Conselho de Curadores da Fundação Rotária que considere tornar netos de
rotarianos elegíveis aos programas da Fundação Rotária (reunião do Conselho Diretor de junho de
2013, dec. 221)
DECISÃO: O Conselho Diretor encaminha as resoluções 13-182 (para considerar tornar netos de
rotarianos elegíveis aos programas da Fundação Rotária) e 13-183 (para considerar abrir uma exceção
nas diretrizes de elegibilidade para subsídios para famílias afetadas por catástrofes) para serem
consideradas pelos curadores.
Para solicitar ao Conselho de Curadores da Fundação Rotária que considere tornar netos de
rotarianos elegíveis aos programas da Fundação Rotária (reunião do Conselho de Curadores de
junho de 2013, dec. 166)
DECISÃO: O Conselho de Curadores:
1. agradece o Rotary Club de Glen Waverley, Austrália, por sua proposta;
2. para continuar evitando qualquer a conflito de interesses ou a impressão de que os rotarianos
recebem tratamento preferencial no que se refere ao recebimento de fundos da Fundação, não
concorda em tornar netos de rotarianos elegíveis aos programas da Fundação.

13-183

Para solicitar ao Conselho de Curadores que considere abrir uma exceção nas diretrizes de
elegibilidade para subsídios para famílias afetadas por catástrofes (reunião do Conselho Diretor de
junho de 2013, dec. 221)
DECISÃO: O Conselho Diretor encaminha as resoluções 13-182 (para considerar tornar netos de
rotarianos elegíveis aos programas da Fundação Rotária) e 13-183 (para considerar abrir uma exceção
nas diretrizes de elegibilidade para subsídios para famílias afetadas por catástrofes) para serem
consideradas pelos curadores.
Para solicitar ao Conselho de Curadores que considere abrir uma exceção nas diretrizes de
elegibilidade para subsídios para famílias afetadas por catástrofes (reunião do Conselho de
Curadores de junho de 2013, dec. 167)
DECISÃO: O Conselho de Curadores agradece o Rotary Club de Odawara, Japão, por sua proposta e
observa que os familiares dos rotarianos mortos em desastres já são elegíveis para receber fundos da
Fundação.
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