Deliberações do Conselho de Diretores e do Conselho de Curadores sobre resoluções do
Conselho de Legislação de 2010

O artigo 10, seção 6, dos Estatutos do Rotary International, reza que o Conselho Diretor do RI deverá divulgar
aos governadores os resultados das deliberações das resoluções aprovadas pelo Conselho de Legislação (COL).
O COL pediu que certos itens de legislação encaminhados fossem revisados pelos curadores, em sua reunião de
outubro de 2010, e pelos diretores, em sua reunião de novembro. Segue abaixo o resumo das atas referentes aos
itens do COL. Conforme seção 5.020 do Regimento Interno do RI, todas as atas das reuniões e deliberações do
Conselho Diretor deverão ser divulgadas aos rotarianos, no site do RI, dentro de 60 dias após sua ocorrência. Os
rotarianos são incentivados a consultar as atas integrais oficiais.

Refer. do
COL
10-01

Decisão

Para solicitar aos clubes a formar Comissão de Liderança e Treinamento (Conselho Diretor,
decisão 188, junho de 2010)
Declaração: Para expandir o conhecimento sobre o Rotary, aumentar a conscientização sobre os
recursos do RI e da Fundação e desenvolver habilidades de liderança entre novos associados, esta
resolução propôs que os clubes criassem uma Comissão de Liderança e Treinamento além das
comissões permanentes recomendadas pelo Plano de Liderança de Clube.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece ao Rotary Club de Lille-Europe, Nord, França, e ao Distrito 1670 por apresentarem a
resolução;
2. incentiva os clubes a formarem tal Comissão se necessário;
3. reafirma a seção 8.090.1. do Código Normativo do Rotary, que autoriza os presidentes eleitos a
nomearem instrutores para cuidar do plano de treinamento do clube para o ano.

10-05

Para aprovar o conceito do projeto piloto da Nova Estrutura para Rotary Clubs (Conselho
Diretor, decisão 190, junho de 2010)
Declaração: O projeto piloto da Nova Estrutura para Rotary Clubs, concluído em junho de 2007,
procurou determinar como a flexibilidade de comparecimento e requisitos de reuniões afetariam o
quadro associativo. O item de resolução 10-05 solicitou ao Conselho Diretor do RI que aprovasse o
conceito do projeto piloto e encaminhasse proposta ao COL de 2013 feita com base nos resultados
do piloto.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece ao Rotary Club de Vänersborg-Aurora, Suécia, Distrito 2370, e ao Distrito 2380 pelo
interesse no projeto piloto da Nova Estrutura para Rotary Clubs, que durou de 2001 a 2007;
2. não concorda encaminhar proposta ao COL de 2013 com base nos resultados deste projeto
piloto, já que mais de 10 propostas de emendas e resoluções dos clubes participantes da fase
piloto foram analisadas pelo COL de 2007.
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10-41

Para estipular normas para o ingresso de deficientes aos Rotary Clubs (Conselho Diretor,
decisão 191, junho de 2010)
Declaração: A proposta de resolução 10-41 solicitou ao Conselho Diretor do RI que estipulasse
normas para o ingresso de deficientes aos Rotary Clubs, como, por exemplo, exigir que os locais de
reuniões tivessem acesso a deficientes.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece ao Rotary Club de Taipei Dragon River, Taiwan, e ao Distrito 3520 por seu apoio ao
ingresso de deficientes aos Rotary Clubs;
2. observa que, de acordo com a seção 4.070. do Regimento Interno do RI, nenhum clube poderá
impor qualquer limitação à admissão ao seu quadro associativo de qualquer candidato a
associado com base na raça, sexo, credo, nacionalidade ou orientação sexual de referido
candidato, ou, ainda, impor qualquer condição à admissão do candidato que não esteja de outra
maneira prevista neste Regimento Interno ou nos Estatutos do RI.
3. continua incentivando os clubes a fornecer a pessoas com deficiências o devido acesso a suas
reuniões e a oportunidade de participar das atividades dos clubes.

10-50

Para propor ao próximo Conselho de Legislação um novo tipo de associação: associado de
clube satélite (Conselho Diretor, decisão 192, junho de 2010)
Declaração: A proposta de resolução 10-50 solicitou ao Conselho Diretor do RI que propusesse ao
próximo Conselho de Legislação um novo tipo de associação: associado de clube satélite.
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece ao Rotary Club de Cardiff, S. Glam., País de Gales, e ao Distrito 1150 pelo interesse
no assunto clube satélite;
2. solicita ao secretário geral que elabore o plano e diretrizes do programa piloto clube satélite,
para análise na reunião do Conselho Diretor em novembro de 2010 ou janeiro de 2011 e
implementação em 1° de julho de 2011.
3. concorda considerar propor ou apresentar item de legislação ao COL de 2013 que permita aos
clubes funcionarem como clubes satélites.

10-59

Para pedir aos distritos que assumam um papel maior nos esforços de relações públicas dos
clubes (Conselho Diretor, decisão 199, junho de 2010)
Declaração: O RI tem dando grande ênfase à imagem pública nos últimos anos. O secretário geral
observou que a projeção da imagem pública e conscientização é uma das prioridades estratégicas do
RI, e que com mais treinamento e uso dos Subsídios para Relações Públicas os distritos podem ter
um papel maior na promoção da imagem pública.
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece ao Rotary Club de San Jose Sunrise e ao Distrito 5170 pelo apoio ao trabalho do RI
em promoção da imagem pública;
2. solicita aos distritos que tenham um papel mais ativo em atividades de imagem pública dos
clubes ao:
a. encorajar maior uso dos Subsídios para Relações Públicas;
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b. dar mais treinamento aos clubes em assuntos de promoção da imagem pública;
c. destacar na Conferência Distrital as conquistas de clubes em promoção de imagem pública;
d. pedir aos clubes que forneçam durante a visita oficial do governador um relatório anual de
suas atividades de promoção da imagem pública;
3. solicita ao secretário geral que informe aos governadores e presidentes de Comissão Distrital de
Imagem Pública sobre o item 2 acima.
10-65

Para recomendar aos governadores a realização de seminários de treinamento de novos
associados (Conselho Diretor, decisão 189, junho de 2010)
Declaração: Para melhorar a qualidade do quadro associativo e a orientação a novos associados,
este item propôs que os governadores realizassem seminários de treinamento de novos associados.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece ao Rotary Club de Kakogawa-Heisei, Hyogo, Japão, e ao Distrito 2680 por apresentar
a proposta;
2. reafirma o papel dos clubes de treinarem seus novos associados de acordo com as seções
5.040.1., 5.050.4., 5.050.5., e 17.030.6. do Código Normativo do Rotary;
3. reafirma a seção 20.010. do Código Normativo do Rotary, que incentiva os distritos a
realizarem sessão de orientação para novos associados.

10-69
10-70
10-73
10-76
10-78

Declaração sobre diferentes assuntos (Conselho Diretor, decisão 193, junho de 2010)
Declaração: O COL de 2010 adotou várias resoluções solicitando o Conselho Diretor a emitir
parecer, dar suporte ou aumentar a conscientização sobre diferentes assuntos. O posicionamento
sobre certos assuntos é incoerente com o Plano Estratégico do RI, e os clubes podem tratar tais
assuntos sem a promoção ou reconhecimento do RI.
DECISÃO: Com relação às propostas de resolução 10-69 e 10-70 (Para incluir o combate a minas
terrestres aos programas humanitários do RI e da Fundação Rotária); 10-73 (Para adotar a
Declaração dos Rotarianos pela Paz Mundial); 10-76 (Para aumentar a conscientização sobre
questões ambientais); e 10-78 (Para dar apoio a projetos sustentáveis de energia limpa), o Conselho
Diretor:
1. agradece aos Rotary Clubs de Hochschwarzwald, Waldshut-Säckingen, e BietigheimVaihingen, Alemanha; e aos distritos 1830 e 1930 pelo interesse no combate a minas terrestres;
2. agradece ao Distrito 4150 pelo interesse em eventos rotários que promovam a paz mundial;
3. agradece ao Rotary Club de Loddon Vale, Berks., Inglaterra, e ao Distrito 1090 pelo interesse
em preservar o meio ambiente;
4. agradece ao Rotary Club de Del Mar, EUA, e ao Distrito 5340 pelo interesse e apoio a projetos
de energia limpa;
5. observa que a prioridade do Plano Estratégico do RI de “dar ênfase e aumentar os serviços
humanitários” limita as áreas de serviço promovidas pelo RI para: 1) programas pró-juventude,
2) as seis áreas de enfoque da Fundação Rotária, e não concorda em emitir uma declaração em
apoio a uma questão específica;
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6. adota a seguinte norma sobre emissão de declaração e emenda ao Código Normativo do RI,
adicionando a nova seção 26.150. como segue:
26.150. Declarações sobre assuntos
O RI, sendo a organização mundial de Rotary Clubs, não emite declaração formal a favor ou
contra qualquer assunto específico, pois tem como norma manter uma posição neutra. É
através da prestação de serviços dos clubes, em vez de declarações emitidas pela
organização em si, que o Rotary demonstra seu compromisso com a paz e o humanitarismo.
10-71

Para implementar um novo programa: Comunidades Rotary Pró-paz (Conselho Diretor,
decisão 194, junho de 2010)
Declaração: Para aumentar a visibilidade do compromisso do RI com a paz e boa vontade, este
item propôs a criação de um novo programa estruturado que viria a ser chamado Comunidades
Rotary Pró-paz. A seção 40.030. do Código Normativo detalha os requisitos para a criação de
novos programas estruturados do RI, e que não há recursos no momento para atender a estes
requisitos. Os distritos podem criar e participar de programas do gênero sem o apoio ou promoção
oficial do RI.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece aos Rotary Clubs de Parksville, Woodstock-Oxford, Saskatoon North, Canadá;
Dearborn Heights, EUA; e aos distritos 5020, 5550, 6400 e 7080 pelo interesse e apoio a
programas pró-paz;
2. reafirma sua decisão 259, de junho de 2008, que incentiva os distritos a continuarem realizando
diálogos em assuntos de paz ao redor do mundo;
3. não concorda em implementar o programa Comunidades Rotary Pró-paz.

10-75

Para fazer a pesquisa necessária e dar início a um recurso mundial para o despacho rápido de
artigos de uso temporário para áreas assoladas por catástrofes (Conselho Diretor, decisão 195,
junho de 2010)
Declaração: O Conselho Diretor analisou proposta semelhante depois do COL de 2007 e concluiu
que as organizações existentes de assistência em casos de catástrofe estão mais preparadas para dar
assistência imediata, e que a especialidade do RI é trabalhar na recuperação de longo prazo.
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece ao Rotary Club de Somerville Tyabb, Austrália, e ao Distrito 9820, pelo interesse e
apoio a assistência em casos de catástrofe;
2. não concorda em criar uma Comissão de Assistência em Casos de Catástrofe para fazer a
pesquisa necessária e dar início a um recurso mundial para o despacho rápido de artigos de uso
temporário para áreas assoladas por catástrofes;
3. reconhece que o ponto forte do RI está nos trabalhos de recuperação de longo prazo, reafirma
sua decisão 59, de novembro de 2007, e incentiva os rotarianos a trabalharem com organizações
mais preparadas em assistência em casos de catástrofe.

10-94

Para oficializar os EarlyAct Clubs (Conselho Diretor, decisão 196, junho de 2010)
Declaração: Para ajudar no desenvolvimento de habilidades de líder e da cidadania, e para
promover a autoestima entre crianças abaixo de 12 anos de idade, este item solicita a oficialização
dos EarlyAct Clubs pelo RI. Em 2008-09 foi feito um levantamento entre os presidentes de
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Comissão Distrital do Interact para saber seu interesse em um programa do tipo EarlyAct. Metade
dos respondentes indicou interesse na criação de EarlyAct Clubs.
DECISÃO: O Conselho Diretor do RI:
1. agradece aos Rotary Clubs de Cornwall Sunrise, Canadá; e Empangeni, África do Sul, e aos
distritos 7040 e 9270 pelo interesse e apoio às novas gerações;
2. concorda estudar a criação de um programa para crianças abaixo dos 12 anos de idade e solicita
ao secretário geral que faça um estudo da viabilidade da criação de um novo programa,
incluindo nome do programa, faixa etária alvo e custos estimados, a ser informados na reunião
de novembro de 2010 do Conselho Diretor.
10-102

Para reconhecer a Inner Wheel como parceiro do Rotary (Conselho Diretor, decisão 197, junho
de 2010)
Declaração: Pelo fato da International Inner Wheel — uma associação de mulheres parentes de
rotarianos — manter relacionamentos com vários Rotary Clubs, este item solicita o reconhecimento
da Inner Wheel pelo RI como parceiro do Rotary. A seção 36.030.3. do Código Normativo do
Rotary detalha que embora o RI e a Inner Wheel tenham algumas metas comuns de serviços, elas
são organizações separadas sem nenhuma conexão oficial.
DECISÃO: O Conselho Diretor reconhece a contribuição inestimável que a Inner Wheel dá aos
Rotary Clubs e está ciente do excelente serviço prestado pela Inner Wheel.

10-107
10-108
10-109
10-110

Propostas de resolução encaminhadas aos curadores (Conselho de Curadores, decisão 12,
outubro de 2010)
Declaração: Os curadores avaliaram a resolução 10-110 do COL e as propostas de resolução 10107, 10-108 e 10-109 encaminhadas pelo Conselho Diretor.
DECISÃO: O Conselho de Curadores
1. agradece ao Conselho Diretor do RI por ter encaminhado as propostas de resolução 10-107, 10108, 10-109 e 10-110;
2. agradece aos proponentes pelo interesse na Fundação Rotária e em seus programas;
3. em relação à proposta de resolução 10-110: “Para solicitar aos curadores que tornem os
parceiros de rotarianos inelegíveis aos programas de subsídios da Fundação Rotária”, observa
que o novo modelo de outorga de subsídios do Plano Visão de Futuro não impede que os
parceiros de rotarianos sejam financiados com fundos de subsídio, desde que eles atendam a
todos os critérios de elegibilidade do subsídio em questão;
4. em relação à proposta de resolução 10-107: “Para solicitar aos curadores da Fundação Rotária
que considerem um programa de combate à tuberculose”,
a. reitera que a Fundação não terá nenhum outro programa de combate a problemas de saúde
até que o programa Pólio Plus seja encerrado com sucesso;
b. observa que no Plano Visão de Futuro, os clubes e distritos podem receber financiamento
para projetos de combate à tuberculose de maneira sustentável e que cause grande impacto;
5. Com relação à proposta de resolução 10-108: “Para solicitar aos curadores da Fundação Rotária
que estabeleçam um fundo para pesquisa das causas e possíveis curas de doenças mentais”,
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a. observa que no Plano Visão de Futuro, os rotarianos podem financiar projetos de estudos
universitários em áreas de causas e possíveis curas de doenças mentais;
b. observa que a Fundação Rotária não financia diretamente pesquisas na área.
6. Com relação à proposta de resolução 10-109: “Para solicitar aos curadores da Fundação Rotária
que criem um fundo para financiar projetos de combate e prevenção da mortalidade infantil”,
a. observa que no Plano Visão de Futuro, os rotarianos podem financiar projetos de combate e
prevenção da mortalidade infantil que sejam sustentáveis e causem alto impacto;
b. observa que um fundo especial será aberto no Fundo Permanente para financiar iniciativas
em saúde materno-infantil, uma das seis áreas de enfoque do Plano Visão de Futuro.
10-182

Para usar o primeiro princípio da “Declaração de Serviços Comunitários de 1923” como
definição da filosofia de serviços (Conselho Diretor, decisão 198, junho de 2010)
Declaração: A Convenção de 1923 em St. Louis adotou uma declaração de serviços comunitários
ainda usada no Regimento Interno do RI e no Código Normativo do Rotary.
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece ao Rotary Club de Kushiro-North, Japão, e ao Distrito 2500 pelo interesse e apoio ao
serviço comunitário como um dos princípios filosóficos do Rotary;
2. observa que a filosofia de serviços como definida na Declaração de Serviços Comunitários de
1923 consta do Manual de Procedimento e do Código Normativo do Rotary.

10-191

Para que Comely Bank se torne um local de arquivo de documentos de ex-presidentes do RI
(Conselho Diretor, decisão 200, junho de 2010)
Declaração: A proposta de resolução 10-191, solicitando que “Comely Bank”, a antiga residência
de Paul e Jean Harris, se torne um local de arquivo de documentos de ex-presidentes do RI, vale
observar que o RI já dispõe de boas instalações para arquivos e de funcionários capacitados na área,
e que os custos de administração de arquivos em Comely Bank seriam bastantes altos.
DECISÃO: O Conselho Diretor:
1. agradece aos Rotary Clubs de San Jose Sunrise, EUA; Salida, EUA; e Delton Area, EUA, pelo
seu interesse em documentos históricos;
2. não concorda fazer de Comely Bank um local para arquivo de documentos de ex-presidentes do
RI devido a:
a. custo previsto para garantir o correto manuseio e arquivamento;
a. necessidade de garantir acessibilidade e correto manuseio de documentos históricos para
fins de pesquisa.
3. solicita ao secretário geral que articule com a fundação Paul and Jean Harris Home o
fornecimento de memorabilia e reproduções de artigos históricos para ficar em exposição em
Comely Bank.
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