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RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE LEGISLAÇÃO DE 2013
DO ROTARY INTERNATIONAL
Caros Rotarianos:
O Conselho de Legislação reuniu-se de 21 a 26 de abril de 2013 em Chicago, Illinois, EUA.
Em conformidade com a seção 8.140.2. do Regimento Interno do RI, este documento
representa o relatório sobre os 59 itens aprovados na reunião.
Das 173 propostas analisadas 142 eram propostas de emenda (aquelas que alteram os
documentos estatutários do RI) e 31 de resolução (aquelas que não modificam os documentos
estatutários do RI). O Conselho aprovou 53 propostas de emenda e 6 propostas de resolução.
Oito itens foram encaminhados à atenção do Conselho Diretor do RI, 81 propostas foram
rejeitadas e outras 52 retiradas. Das 59 propostas aprovadas, 44 não tiveram sua redação
alterada e 15 sofreram modificações, sendo que estas últimas encontram-se destacadas com
um asterisco (*) após seu número. Alguns títulos foram alterados para refletir a intenção final
da legislação.
Neste relatório, os itens estão sendo apresentados no mesmo formato utilizado pelo Conselho
de Legislação, ou seja, a nova redação está sublinhada e o texto a ser eliminado dos
documentos estatutários está com um grifo no meio.
Ao analisar os itens, tenha em mente que todos deverão conservar exatamente a redação
aprovada pelo Conselho de Legislação, que visa o alcance dos respectivos objetivos
individuais, o que será complementado com as necessárias emendas adicionais e correlatas
aos documentos estatutários atualmente em vigor a ser incorporadas à edição de 2013 do
Manual de Procedimento.
No final deste relatório encontra-se um formulário intitulado “Registro de Oposição a
Deliberação do Conselho de Legislação”. Após analisar cuidadosamente todos os itens desta
publicação cada clube, conforme previsto na seção 8.140.3. do Regimento Interno do RI,
poderá registrar sua oposição a qualquer das propostas de emenda ou resoluções aprovadas.
Referido formulário, devidamente preenchido, deverá ser recebido na sede do RI em
Evanston até 23 de agosto de 2013. Se em tal data o número requerido de votos em oposição
a determinado item tiver sido registrado, o item será considerado suspenso. Nesse caso, o
secretário-geral preparará e enviará a todos os clubes, dentro de um mês da suspensão do
item, uma cédula perguntando se a decisão original do Conselho de Legislação deverá ser
sancionada. A votação obedecerá aos dispositivos prescritos nas seções 8.140.5., 8.140.6. e
8.140.7. do Regimento Interno do RI. Dependendo dos resultados da votação, o item
suspenso será anulado ou sancionado.
Somente será necessário preencher e encaminhar ao secretário-geral o formulário ao final
deste relatório se o Rotary Club desejar registrar oposição a alguma decisão do Conselho de
Legislação de 2013. Nada precisará ser feito se não for para registrar oposição a alguma
deliberação.

John Hewko
John Hewko
Secretário-geral
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-01
Para alterar os dispositivos para relatórios de clubes
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 241 do Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos financeiros
17.020. Relatórios dos clubes
Todos os clubes informarão ao Conselho Diretor, nos dias 1º de julho e 1º de janeiro de
cada ano, o número de associados nos respectivos quadros associativos. O documento
com esta informação, assinado pelo presidente e pelo secretário do clube, deverá ser
encaminhado ao secretário geral. O relatório certificado pelo clube deve circular entre
todos os seus associados.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-02
Para determinar que o secretário faça parte do Conselho Diretor do clube
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 260 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Diretores e dirigentes
Seção 4 — Dirigentes. Os dirigentes deste clube consistirão de um presidente, o último
ex-presidente, um presidente eleito, e um ou mais vice-presidentes, e um secretário, os
quais serão membros do Conselho Diretor, e um secretário, um tesoureiro e um diretor
de protocolo, os quais poderão ser membros do Conselho Diretor, conforme disposto no
Regimento Interno do clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-03
Para alterar os dispositivos referentes a dirigentes de clube
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 260 do Manual de Procedimento)
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Artigo 10 Diretores e dirigentes
Seção 4 — Dirigentes. Os dirigentes deste clube consistirão de um presidente, o último
ex-presidente, e um presidente eleito, podendo incluir um ou mais vice-presidentes, os
quais serão membros do conselho diretor, e um secretário, um tesoureiro e pode incluir
um diretor de protocolo, os quais poderãotodos os quais poderão ser membros do
conselho diretor, conforme disposto no Regimento Interno do clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-06
Para alterar as qualificações para presidente de clube
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 260 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Diretores e dirigentes
Seção 5 — Eleição dos dirigentes.
(c) Qualificações. Cada dirigente e diretor deverá ser associado, em dia com suas
obrigações para com este clube. O candidato à função de presidente deverá ter
servido como associado deste clube por pelo menos um ano antes de ser indicado à
função, a menos que o serviço prestado pelo rotariano por menos de um ano seja
determinado pelo governador do distrito como sendo satisfatório, o que atende a
este requisito de um ano. O presidente eleito, a menos que autorizado pelo
governador eleito, deverá participar do Seminário Distrital de Treinamento para
Presidentes Eleitos de Clube e da Assembleia Distrital. Caso dispensado, o
presidente eleito deverá enviar um representante de seu clube que posteriormente
terá a obrigação de transmitir-lhe as informações obtidas. Se o presidente eleito
não comparecer ao Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos de Clube
nem à Assembleia Distrital, não tiver sido dispensado pelo governador eleito desse
comparecimento e, no caso de ausência autorizada, não tiver enviado em seu lugar
um representante do clube, não terá o direito de assumir o cargo de presidente do
clube. Nesse caso, o presidente em exercício deve continuar no cargo até que seu
sucessor, que tenha comparecido ao Seminário de Treinamento de Presidentes
Eleitos e à Assembleia Distrital, ou a treinamento julgado adequado e suficiente
pelo governador eleito, seja devidamente eleito.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-08
Para isentar ex-associados de um clube de pagar a joia de admissão uma segunda vez
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 260 do Manual de Procedimento)
Artigo 11 Joia de admissão e cotas
Todo associado pagará a joia de admissão e a cota anual estabelecidas no Regimento
Interno, exceto que ex-associados ou associados transferidos de outro clube que passarem
a integrar o quadro associativo deste clube, em conformidade com a seção 4 (a) do artigo
7, ou ex-associado deste clube que volte a se associar ao mesmo, não precisarão pagar
uma segunda joia de admissão. O ex-rotaractiano que tenha saído de seu Rotaract Club e
transcorridos menos de dois anos venha a se associar a este Rotary Club estará isento
do pagamento da joia de admissão.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-12*
Para alterar os dispositivos de frequência de forma a incluir requisitos de prestação de
serviços
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo
no artigo 9 (pág. 257 do Manual de Procedimento)
 Seção 1 — Dispositivos gerais. Todo associado deve comparecer às reuniões
ordinárias e se envolver nos projetos humanitários, eventos e atividades deste clube. O
associado receberá crédito de frequência se estiver presente durante pelo menos 60% da
reunião, ou estiver presente e inesperadamente tiver que se retirar e subsequentemente
comprovar satisfatoriamente ao conselho deste clube que essa ação foi necessária, ou se
recuperar sua ausência conforme prescrito a seguir:
e no artigo 12 (pág. 261 do Manual de Procedimento)
Artigo 12 Duração do título de associado
Seção 4 — Cessação - Falta de frequência.
(a) Porcentagem de frequência. Todo associado deverá
(1) comparecer, ou alternativamente recuperar a frequência, a pelo menos 50%
das reuniões ordinárias realizadas ou se envolver em projetos, atividades ou
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eventos do clube por pelo menos 12 horas a cada semestre do ano rotário, ou
uma combinação de ambos;
(2) comparecer a pelo menos 30% das reuniões ordinárias ou se envolver em
projetos, atividades ou eventos deste clube por pelo menos 12 horasdeste
clube em cada semestre do ano (governadores assistentes, conforme definido
pelo Conselho Diretor do RI, deverão ser dispensados deste requisito).
Caso o associado não obedeça ao acima exposto, estará sujeito a ter sua condição
como tal rescindida, a menos que o Conselho aceite a ausência por causa
justificada.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-14
Para alterar os dispositivos para falta de frequência
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 261 e 262 do Manual de Procedimento)
Artigo 12 Duração do título de associado
Seção 4 — Cessação Falta de frequência.
(a) Porcentagem de frequência. Todo associado deverá:
(1) comparecer, ou alternativamente recuperar a frequência, a pelo menos 50% das
reuniões ordinárias realizadas a cada semestre do ano rotário;
(2) comparecer a pelo menos 30% das reuniões ordinárias deste clube em cada
semestre do ano (governadores assistentes, conforme definido pelo Conselho
Diretor do RI, deverão ser dispensados deste requisito).
Caso o associado não obedeça ao acima exposto, estará sujeito a terpoderá ter sua
condição como tal rescindida, a menos que o Conselho aceite a ausência por causa
justificada.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-22
Para alterar o dispositivo sobre ausências autorizadas
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 259 do Manual de Procedimento)
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Artigo 9 Frequência
Seção 3 — Ausências autorizadas. O associado será dispensado de satisfazer os
requisitos de frequência quando:
(a) A ausência ocorrer em circunstâncias e condições aprovadas pelo Conselho Diretor
do clube, pois esse Conselho tem o direito de justificar as ausências que, a seu ver,
ocorreram por motivos válidos. Tais ausências não podem durar mais que 12
meses. No entanto, se a ausência acontecer por razão médica com duração de mais
de 12 meses, a ausência poderá ser renovada pelo Conselho Diretor por um período
de tempo além dos 12 meses. Esta não deve ser contada como ausência para fins de
registros de frequência do clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-23
Para alterar o dispositivo sobre ausências autorizadas
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 259 do Manual de Procedimento)
Artigo 9 Frequência
Seção 3 — Ausências autorizadas. O associado será dispensado de satisfazer os
requisitos de frequência quando:
(b) a idade do associado for 65 anos ou mais e a soma da idade e do número de anos
em que foi associado de um ou mais clubes totalizar pelo menos 85 anos e, além
disso, houver notificado o secretário do clube por escrito de que deseja tal dispensa
e o Conselho Diretor houver concordado.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-27*
Para alterar o dispositivo sobre ausências de administradores do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 259 do Manual de Procedimento)
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Artigo 9 Frequência
Seção 4 — Ausências de administradores do RI. Qualquer associado que estiver
exercendo cargo como administrador do RI, ou for parceiro de administrador do RI, terá
suas ausências justificadas.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-28
Para alterar o dispositivo de cálculo de registros de frequência
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 259 do Manual de Procedimento)
Artigo 9 Frequência
Seção 5 — Registro de frequência. Se o associado cujas ausências puderem ser
justificadas conforme os dispositivos da subseção 3(a) deste artigo não comparecer a uma
reunião de clube, o associado e sua ausência não constarão do registro de frequência do
clube. Se o associado cujas ausências puderem ser justificadas conforme os dispositivos
da subseção 3(b) ou seção 4 deste artigo comparecer a uma reunião de clube, o associado
e sua presença constarão do registro de frequência do clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-32*
Para garantir a formação de clubes satélites
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo
No artigo 1 (pág. 179 do Manual de Procedimento)
Artigo 1 Definições
Conforme usadas neste Regimento Interno do Rotary International, a menos que o texto
expressamente indique o contrário, as palavras abaixo terão o seguinte significado:
1. Conselho Diretor: o Conselho Diretor do Rotary International
2. Clube:
um Rotary Club
3. Documentos
os Estatutos e o Regimento Interno do Rotary International
estatutários:
e os Estatutos Prescritos para o Rotary Club.
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4. E-club:
5.
6.
7.
8.

Governador:
Associado:
RI:
RIBI:

9. Clube satélite
9.10. Ano:

um Rotary Club cujos associados se reúnem por meio de
comunicação eletrônica.
o governador de um distrito do Rotary International
associado, exceto associado honorário, de um Rotary Club
Rotary International.
a unidade territorial administrativa do Rotary International na
Grã-Bretanha e Irlanda
clube em potencial cujos associados devem também pertencer
ao clube patrocinador
o período de 12 meses que se inicia em 1º de julho

e no artigo 4 (págs. 183 e 184 do Manual de Procedimento)
Artigo 4 Associados dos clubes
4.040. Duplicidade da qualidade de associado
Nenhum rotariano poderá deter simultaneamente em mais de um clube a categoria de
associado representativo, exceto se for em clube satélite de seu clube. Ademais, nenhum
rotariano poderá ser associado representativo e honorário no mesmo clube. Nenhuma
pessoa poderá ser, simultaneamente, rotariano e rotaractiano.
4.100. Comparecimento às reuniões de outros clubes
Todo associado de clube desfruta o privilégio de poder comparecer às reuniões ordinárias
ou reuniões de clube satélite de qualquer outro clube, exceto se o associado em questão
tiver cancelada sua associação por causa válida.
FICA AINDA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS
PRESCRITOS PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada,
passando a vigorar da forma abaixo:
no artigo 1 (pág. 253 do Manual de Procedimento)
Artigo 1 Definições
Conforme usadas nestes Estatutos e no Regimento Interno do Rotary International, a
menos que o texto expressamente indique em contrário, as palavras abaixo terão o
seguinte significado:
1. Conselho:
o Conselho Diretor deste clube.
2. Regimento Interno: o Regimento Interno deste clube.
3. Diretor:
um membro do Conselho Diretor deste clube.
4. Associado:
associado deste clube, exceto os honorários.
5. RI:
Rotary International.
6. Clube satélite
clube em potencial cujos associados poderão também
pertencer ao clube patrocinador.
6.7. Ano:
o período de 12 meses que se inicia em 1º de julho.
e no artigo 2 (pág. 253 do Manual de Procedimento)
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Artigo 2 Nome (selecione uma opção)
 O nome desta organização será Rotary Club de __________________________
________________________________________________________________________
(Membro do Rotary International)
ou
 O nome desta organização será Rotary E-Club de ________________________
________________________________________________________________________
(Membro do Rotary International)
(a) O nome de clube satélite (se aplicável) deste clube será Rotary Club Satélite de
(satélite do Rotary Club de iiiiiiiiiiiiiiii)
e no artigo 6 (pág. 255 do Manual de Procedimento)
 Artigo 6 Reuniões
Seção 2 — Assembleia Anual. A Assembleia Anual para a eleição dos dirigentes deverá
ser realizada até 31 de dezembro, conforme estabelecido no Regimento Interno.
(a) Um clube satélite (se aplicável) poderá convocar reunião anual para seus
associados antes de 31 de dezembro para eleger os dirigentes do clube.
Seção 3 — Reuniões de clube satélite (se aplicável). Se estipulado no Regimento Interno,
o clube satélite deverá conduzir suas reuniões ordinárias semanais no dia, na hora e no
local determinados pelos seus associados. O dia, a hora e o local da reunião podem ser
mudados da mesma forma que uma reunião ordinária, conforme estabelecido na seção
1(b) deste artigo. As reuniões de clube satélite podem ser canceladas por qualquer um
dos motivos indicados na seção 1(c) deste artigo. Os procedimentos de votação devem
ser aqueles estabelecidos no Regimento Interno.
e no artigo 7 (pág. 256 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Quadro associativo
Seção 5 — Quadro associativo de clube satélite. Os associados de clube satélite serão
também associados do clube patrocinador até que o clube satélite seja admitido
oficialmente ao quadro associativo do RI como Rotary Club.
Seção 56 — Duplicidade da qualidade de associado. Nenhum rotariano poderá ser
associado representativo simultaneamente neste e em outro clube, exceto se for em
clube satélite deste clube. Ademais, nenhum rotariano poderá ser associado
representativo e honorário neste clube. Nenhuma pessoa poderá ser simultaneamente
rotariano e rotaractiano.
(Seções subsequentes serão numeradas de acordo)
e no artigo 9 (págs. 257- 258 do Manual de Procedimento)
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Artigo 9 Frequência
(Selecione um dos parágrafos introdutórios à Seção 1)
 Seção 1 — Dispositivos gerais. Todo associado deve comparecer às reuniões
ordinárias deste clube, ou reuniões ordinárias de clube satélite, se estabelecidas no
Regimento Interno. O associado receberá crédito de frequência se estiver presente
durante pelo menos 60% da reunião, ou estiver presente e inesperadamente tiver que se
retirar e subsequentemente comprovar satisfatoriamente ao conselho deste clube que
essa ação foi necessária, ou se recuperar sua ausência conforme prescrito a seguir:
ou
 Seção 1 (para E-Clubs) — Dispositivos gerais. Todo associado deve comparecer às
reuniões ordinárias deste clube. O associado receberá crédito de frequência se participar
da atividade interativa veiculada no website do clube dentro de uma semana após a sua
veiculação, ou se recuperar sua ausência conforme prescrito a seguir:
(a) 14 dias antes ou após a reunião. Se em qualquer dia no período compreendido
entre os 14 dias que antecederem e os 14 dias que sucederem o dia e a hora normal
de uma reunião ordinária deste clube, o associado
(1) assistir a pelo menos 60% da reunião ordinária de qualquer outro clube, de
reunião de clube satélite de qualquer outro clube, ou clube provisório; ou
(2) assistir à reunião ordinária de Rotaract Club ou Rotaract Club provisório, ou
de Interact Club ou Interact Club provisório, ou de Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário ou Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário provisório, ou de Grupo de Companheirismo do Rotary ou
Grupo de Companheirismo provisório; ou
(3) comparecer a um dos seguintes eventos: Convenção do Rotary International,
reunião do Conselho de Legislação, Assembleia Internacional, Instituto
Rotary para administradores atuais e anteriores do RI, Instituto Rotary para
administradores atuais, anteriores e entrantes do RI ou qualquer outra reunião
do RI convocada com a aprovação do Conselho Diretor do RI ou do
presidente do RI atuando em nome do Conselho Diretor do RI, Conferência
Multizonal do Rotary, reunião de Comissão do RI, Conferência Distrital
rotária, Assembleia Distrital, qualquer reunião distrital realizada por instrução
do Conselho Diretor do RI, qualquer reunião de Comissão Distrital realizada
por instrução do governador de distrito, ou reunião interclubes devidamente
convocada; ou
(4) se apresentar no local e na hora da reunião ordinária ou reunião de clube
satélite de qualquer outro clube com o propósito de assistir àquela reunião, e
tal clube não estiver se reunindo nesse local e nessa hora; ou
(5) participar de projetos de serviços internos, de eventos comunitários
organizados pelo clube ou de reunião autorizados pelo Conselho; ou
(6) comparecer à reunião do Conselho Diretor ou, caso autorizado por referido
Conselho, a reunião de Comissão de Prestação de Serviços à qual o associado
foi indicado; ou
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(7) participar de atividade interativa no website do clube pelo período de, em
média, 30 minutos.
Quando o associado estiver em viagem ao exterior por mais de 14 dias, não estará
sujeito ao prazo aqui estabelecido para que possa comparecer às reuniões ordinárias ou
de clube satélite dos clubes locais em qualquer ocasião durante o período de duração da
viagem. Referido comparecimento será considerado como válido substituto às reuniões
ordinárias às quais tenha deixado de comparecer em seu próprio clube por motivo de
viagem.
e no artigo 10 (pág. 260 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Diretores e dirigentes
Seção 4 — Dirigentes. Os dirigentes deste clube consistirão de um presidente, o último
ex-presidente, um presidente eleito, um ou mais vice-presidentes, os quais serão
membros do Conselho Diretor, e um secretário, um tesoureiro e um diretor de
protocolo, os quais poderão ser membros do Conselho Diretor, conforme disposto no
Regimento Interno do clube. Os dirigentes do clube devem comparecer regularmente a
reuniões de clube .
Seção 6 — Governadoria do clube satélite deste clube (se aplicável). O clube satélite
funcionará na mesma localidade do clube patrocinador ou em seus arredores.
(a) Supervisão do clube satélite. O clube patrocinador deverá supervisionar e dar
apoio ao clube satélite considerado adequado pelo conselho diretor do clube.
(b) Conselho diretor do clube satélite. Todo clube satélite poderá eleger anualmente
um conselho diretor entre seus associados, que se encarregarão das funções
cotidianas do clube, e que será composto pelos dirigentes deste clube e de quatro a
seis integrantes adicionais conforme determinado no Regimento Interno. O
dirigente de maior cargo será o chair e os outros dirigentes serão o ex-chair, chair
eleito, secretário e tesoureiro. O conselho diretor será responsável pelas atividades
diárias e administração do clube satélite, trabalhando de acordo com as normas,
requisitos, políticas, metas e objetivos do Rotary, sob a orientação do clube
patrocinador. O conselho diretor não terá autoridade alguma sobre o clube
patrocinador.
(c) Entrega de relatórios. Todo clube satélite deverá enviar anualmente ao presidente
e ao conselho diretor do clube patrocinador um relatório anual sobre seu quadro
associativo, programas e atividades, junto com o relatório financeiro e auditoria
das contas, para serem incluídos no relatório que o clube patrocinador apresentará
na reunião geral anual, assim como outros relatórios que o clube patrocinador
considere necessários.
e no artigo 12 (págs. 261-262 do Manual de Procedimento)
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Artigo 12 Duração do título de associado
Seção 4 — Cessação Falta de frequência.
(a) Porcentagem de frequência. Todo associado deverá:
(1) comparecer, ou alternativamente recuperar a frequência, a pelo menos 50%
das reuniões ordinárias ou reuniões de clube satélite realizadas a cada
semestre do ano rotário;
(2) comparecer a pelo menos 30% das reuniões ordinárias ou reuniões de clube
satélite deste clube em cada semestre do ano (governadores assistentes,
conforme definido pelo Conselho Diretor do RI, deverão ser dispensados
deste requisito).
Caso o associado não obedeça ao acima exposto, estará sujeito a ter sua condição
como tal rescindida, a menos que o Conselho aceite a ausência por causa
justificada.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-43*
Para permitir que pessoas que não trabalham ou que interromperam suas carreiras possam
se tornar associados representativos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS DO ROTARY
INTERNATIONAL têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma
abaixo (pág. 171 do Manual de Procedimento)
Artigo 5 Quadro Associativo
Seção 2 — Composição dos clubes.
(a) O clube será integrado por pessoas adultas, possuidoras de caráter ilibado e de boa
reputação comercial, profissional e/ou na comunidade,
(1) que sejam proprietários, associados, diretores ou gerentes de qualquer negócio
ou exerçam profissão útil e idônea; ou
(2) que desempenhem importantes funções executivas, com ampla autonomia, em
qualquer negócio ou profissão útil e idônea; ou
(3) que tenham se aposentado de funções descritas nos itens (1) ou (2) acima; ou
(4) que sejam líderes comunitários que tenham demonstrado, através de
envolvimento pessoal em assuntos da comunidade, compromisso com o servir
e com o Objetivo do Rotary; ou
(5) que se enquadrem na definição de ex-participante de programa da Fundação
Rotária conforme estabelecida pelo Conselho Diretor do RI; ou
(6) que tenham interrompido suas carreiras ou que nunca tenham trabalhado a fim
de cuidar dos filhos ou ajudar o cônjuge com seu trabalho.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-48
Para alterar os dispositivos relacionados ao cancelamento da associação
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 262 do Manual de Procedimento)
Artigo 12 Duração do título de associado
Seção 5 — Outras causas de cessação.
(a) Justa causa. O título de qualquer associado que deixar de possuir as qualificações
para ser associado deste clube ou por qualquer outra causa justificada pode ser
cancelado pelo Conselho Diretor mediante o voto de pelo menos dois terços dos
membros presentes e votantes deste último, em reunião convocada para tal fim. Os
princípios que norteiam esta reunião devem ser aqueles expostos na seção 1 do
artigo 7, na Prova Quádrupla, e nos altos padrões éticos que devem ser praticados
pelos rotarianos.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-49
Para alterar os dispositivos referentes a ex-rotarianos e rotarianos transferidos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 183 do Manual de Procedimento)
Artigo 4 Associados dos clubes
4.030. Transferência ou ex-rotariano.
Qualquer associado poderá propor como associado representativo o nome de ex-rotariano
ou rotariano que tenha sido transferido se a pessoa proposta estiver deixando, ou deixou,
de pertencer ao quadro associativo de seu antigo clube pelo fato de não mais exercer a
profissão ou conduzir o negócio que a intitulava à classificação detida na localidade
daquele clube ou em seus arredores. O associado que se transfere ou ex-associado de
clube que estiver sendo proposto como associado representativo em conformidade com
os dispositivos desta seção também pode ser proposto pelo ex-clube. A classificação de
um associado de mudança ou ex-rotariano de um clube não impede sua elegibilidade a
associado representativo, mesmo que exceda temporariamente o número máximo de
classificações do clube. A admissão como associado representativo de ex-rotariano ou
rotariano sendo transferido, de acordo com esta seção, estará condicionada ao
recebimento de documento do Conselho Diretor de seu último clube comprovando que
ele era associado daquele clube. Recomenda-se ao clube que desejar admitir um ex-
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rotariano, que exija deste, documento emitido por seu último clube, comprovando que ele
não tenha dívida pendente perante o Rotary.
FICA AINDA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS
PRESCRITOS PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada,
passando a vigorar da forma abaixo (pág. 255-256 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Quadro Associativo
Seção 4 — Transferência ou ex-rotariano.
(a) Associados potenciais. Qualquer associado poderá propor como associado
representativo o nome de rotariano ou ex-rotariano que tenha sido transferido se a
pessoa proposta estiver deixando, ou deixou, de pertencer ao quadro associativo de
seu antigo clube pelo fato de não mais exercer a profissão ou conduzir o negócio
que a intitulava à classificação detida na localidade daquele clube ou em seus
arredores. O associado que se transfere ou ex-associado de clube que estiver sendo
proposto como associado representativo em conformidade com os dispositivos
desta seção também pode ser proposto pelo ex-clube. A classificação de um exrotariano ou rotariano que esteja sendo transferido não representará obstáculo à
eleição deste como associado representativo mesmo que, como resultado de tal
eleição, o quadro associativo exceda temporariamente os limites relativos a
detentores de classificação. A admissão como associado representativo de exrotariano ou rotariano sendo transferido de acordo com esta seção estará
condicionada ao recebimento de documento do Conselho Diretor de seu último
clube comprovando que ele era associado daquele clube. Dívidas pendentes tornam
o associado potencial inelegível ao novo clube, que pode exigir do rotariano em
questão, documento emitido pelo Conselho Diretor de seu último clube,
comprovando que ele não tenha dívida pendente perante o Rotary.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-51*
Para alterar os dispositivos referentes a ex-rotarianos e rotarianos transferidos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 183 do Manual de Procedimento)
Artigo 4 Associados dos clubes
4.030. Transferência ou ex-rotariano.
Qualquer associado poderá propor como associado representativo o nome de ex-rotariano
ou rotariano que tenha sido transferido se a pessoa proposta estiver deixando, ou deixou,
de pertencer ao quadro associativo de seu antigo clube pelo fato de não mais exercer a
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profissão ou conduzir o negócio que a intitulava à classificação detida na localidade
daquele clube ou em seus arredores. O associado que se transfere ou ex-associado de
clube que estiver sendo proposto como associado representativo em conformidade com
os dispositivos desta seção também pode ser proposto pelo ex-clube. A classificação de
um associado de mudança ou ex-rotariano de um clube não impede sua elegibilidade a
associado representativo, mesmo que exceda temporariamente o número máximo de
classificações do clube. A admissão como associado representativo de ex-rotariano ou
rotariano sendo transferido, de acordo com esta seção, estará condicionada ao
recebimento de documento do Conselho Diretor de seu último clube comprovando que
ele era associado daquele clube. Recomenda-se aoQualquer clube que desejar admitir um
ex-rotariano poderia, que exija exigir deste, documento emitido por seu último clube,
comprovando que ele não tenha dívida pendente perante o Rotary. Deve-se também pedir
a associados transferidos ou ex-associados que estejam mudando de clube que tragam
consigo uma carta de recomendação de seu antigo clube.
FICA AINDA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS
PRESCRITOS PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada,
passando a vigorar da forma abaixo (pág. 255-256 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Quadro Associativo
Seção 4 — Transferência ou ex-rotariano.
Associados potenciais. Qualquer associado poderá propor como associado
representativo o nome de rotariano ou ex-rotariano que tenha sido transferido se a
pessoa proposta estiver deixando, ou deixou, de pertencer ao quadro associativo de
seu antigo clube pelo fato de não mais exercer a profissão ou conduzir o negócio
que a intitulava à classificação detida na localidade daquele clube ou em seus
arredores. O associado que se transfere ou ex-associado de clube que estiver sendo
proposto como associado representativo em conformidade com os dispositivos
desta seção também pode ser proposto pelo ex-clube. A classificação de um exrotariano ou rotariano que esteja sendo transferido não representará obstáculo à
eleição deste como associado representativo mesmo que, como resultado de tal
eleição, o quadro associativo exceda temporariamente os limites relativos a
detentores de classificação. A admissão como associado representativo de exrotariano ou rotariano sendo transferido de acordo com esta seção estará
condicionada ao recebimento de documento do Conselho Diretor de seu último
clube comprovando que ele era associado daquele clube. Dívidas pendentes tornam
o associado potencial inelegível ao novo clube, que pode exigir do rotariano em
questão, documento emitido pelo Conselho Diretor de seu último clube,
comprovando que ele não tenha dívida pendente perante o Rotary. Deve-se
também pedir a associados transferidos ou ex-associados que estejam mudando de
clube que tragam consigo uma carta de recomendação de seu antigo clube.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-52*
Para alterar os dispositivos referentes a ex-rotarianos e rotarianos transferidos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 256 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Quadro Associativo
Seção 4 — Transferência ou ex-rotariano.
(b) Ex ou atuais associados. Se solicitado por outro Rotary Club, este clube deverá
fornecer documento comprovando se o ex ou atual associado está, ou não, quite
com suas obrigações financeiras para com este clube. Se tal documento não for
fornecido dentro de 30 dias do pedido, presume-se que o associado em questão não
tem dívida alguma no clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-53
Para permitir que associados honorários portem o emblema do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS DO ROTARY
INTERNATIONAL têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma
abaixo (pág. 176 do Manual de Procedimento)
Artigo 13 Título de associado e insígnia
Seção 1 — Associados representativos. Todo e qualquer associado representativo de um
clube será denominado rotariano e terá o direito de usar o emblema, crachá ou qualquer
outra insígnia do RI.
Seção 2 — Associados honorários. Todo e qualquer associado honorário de um clube
será denominado rotariano honorário e terá o direito de usar o emblema, crachá ou
qualquer outra insígnia do RI, desde que tenha o título de associado honorário.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-54
Para retirar o limite do número de e-clubs em cada distrito
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo
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no artigo 2 (pág. 179 do Manual de Procedimento)
Artigo 2

Associação ao Rotary International

2.010. Pedido de admissão ao RI
O clube que quiser ser membro do RI deverá apresentar seu pedido de admissão ao
Conselho Diretor, acompanhado da joia de admissão que houver sido estipulada por esse
conselho, a ser paga em moeda corrente dos Estados Unidos da América ou seu
equivalente na moeda corrente do país onde o clube estiver situado. O clube será
considerado membro do RI a partir do dia em que seu pedido de admissão for aprovado
pelo Conselho Diretor.
2.010.1. E-Clubs
O Conselho Diretor deve designar cada e-club a um distrito, não podendo haver mais que
dois e-clubs por distrito.
e no artigo 15 (págs. 230 e 231 do Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.010. Forma como são estabelecidos
O Conselho Diretor está autorizado a agrupar os clubes em distritos. O presidente do RI
promulgará a relação dos distritos e respectivos limites territoriais. Esta medida será
tomada mediante solicitação do Conselho Diretor. O Conselho Diretor pode designar eclub a qualquer distrito independentemente do território de tal distrito, desde que não haja
mais que dois e-clubs por distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou alterar os
limites de qualquer distrito que possuir menos de 33 clubes ou menos de 1.200 rotarianos.
Nenhuma alteração poderá ser feita nos limites territoriais de qualquer distrito que contar
com mais de 33 clubes e mais de 1.200 rotarianos contra a opinião da maioria do número
total de clubes no distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou alterar os limites de um
distrito somente depois de consultar os distritos afetados e providenciar aos governadores
e clubes destes adequada oportunidade de oferecer suas recomendações quanto às
referidas alterações e fusões. O Conselho Diretor levará em consideração limites
geográficos, potencial de crescimento dos distritos, fatores culturais, econômicos e
linguísticos, assim como outros elementos relevantes.
15.010.1. Vários clubes em uma mesma localidade
Caso em uma mesma cidade, municipalidade ou área urbana existam vários clubes, estes
não poderão ser designados a distritos diferentes sem a aprovação da maioria desses
clubes. Clubes de uma mesma localidade, que não sejam e-clubs, têm o direito de ser
designados ao mesmo distrito. Tal direito pode ser exercido por intermédio de
requerimento encaminhado ao Conselho Diretor pela maioria dos clubes interessados.
Dentro de dois anos do recebimento de tal requerimento, o Conselho Diretor deverá
designar todos os clubes a um mesmo distrito.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-58*
Para mudar o termo “Assembleia Distrital” para “Assembleia Distrital de Treinamento”
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 231 do Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.020. Assembleia Distrital de Treinamento.
Realizar-se-á anualmente, de preferência em março, abril ou maio, uma Assembleia
DistritalAssembleia Distrital de Treinamento, que poderá ser multidistrital, com o
objetivo de treinar líderes de Rotary Club que possuam as qualidades, conhecimento e
motivação para manter estável ou aumentar o quadro associativo, implementar com
sucesso projetos que atendam necessidades em comunidades locais e de outros países, e
apoiar a Fundação Rotária por intermédio de participação em programas da entidade e de
contribuições financeiras. O governador eleito será o responsável pela Assembleia
DistritalAssembleia Distrital de Treinamento. A Assembleia DistritalAssembleia
Distrital de Treinamento será planejada e conduzida sob a orientação e supervisão do
governador eleito. Em circunstâncias especiais, o Conselho Diretor poderá autorizar a
realização de uma Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento em época do
ano diferente daquela aqui estipulada. Deverão ser especificamente convidados para esse
evento os presidentes entrantes de todos os clubes do distrito, e aqueles rotarianos do
distrito escolhidos pelo presidente entrante para servir em cargos-chave de liderança no
ano seguinte.
15.040. Conferência Distrital.
15.040.1. Data e local.
Anualmente será realizada uma conferência dos rotarianos de cada distrito em data e
local determinados, em conjunto, pelo governador e pelos presidentes da maioria dos
clubes do distrito. As datas escolhidas para a Conferência Distrital não poderão coincidir
com as da Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento, da Assembleia
Internacional ou da Convenção. O Conselho Diretor poderá autorizar que dois ou mais
distritos a realizarem suas conferências em conjunto.
15.060. Finanças do distrito.
15.060.2. Numerário do fundo distrital.
O numerário do fundo distrital será providenciado por todos os clubes do distrito por
intermédio da cobrança de uma taxa dos respectivos associados. O valor desta taxa será
determinado conforme abaixo:
(a) pela Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento após a obtenção da
aprovação de três quartos dos presidentes entrantes de clube presentes,
ressalvando-se que quando o presidente eleito for dispensado de participar da
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Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento pelo governador eleito,
de acordo com a seção 5(c) do artigo 10 dos Estatutos Prescritos para o Rotary
Club, o representante do presidente eleito terá direito a voto em lugar deste último,
ou, se o distrito decidir diferentemente,
15.090. Atribuições do governador.
O governador é o administrador do RI no distrito, atuando sob o controle geral e a
supervisão do Conselho Diretor. governador é responsável pela divulgação do Objetivo
do Rotary ao liderar e supervisionar os clubes do distrito. Deve, além disso, trabalhar
com líderes distritais e de clube para incentivar a participação distrital no plano de
liderança estabelecido pelo Conselho Diretor, motivar e inspirar os clubes, assegurar
continuidade trabalhando com líderes distritais atuais, anteriores e entrantes, e motivar os
clubes a ser eficazes. O governador será pessoalmente responsável por:
(f)

planejar e presidir a Conferência Distrital e auxiliar o governador eleito no
planejamento e na organização do Seminário de Treinamento de Presidentes
Eleitos de clube e da Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento;

15.120. Votação distrital por via postal.
Todas as deliberações e eleições que, de acordo com este Regimento Interno, ocorrem em
uma Conferência ou Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento poderão
ser efetuadas por meio do sistema de votação postal entre os clubes do distrito. Referida
votação deverá obedecer, dentro do possível, ao estabelecido na seção 13.040. acima.
FICA AINDA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS
PRESCRITOS PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada,
passando a vigorar da forma abaixo
no Artigo 9 (págs. 257-258 do Manual de Procedimento)
Artigo 9 Frequência
(Selecione um dos parágrafos introdutórios à Seção 1)
 Seção 1 — Dispositivos gerais. Todo associado deve comparecer às reuniões
ordinárias deste clube. O associado receberá crédito de frequência se estiver presente
durante pelo menos 60% da reunião, ou estiver presente e inesperadamente tiver que se
retirar e subsequentemente comprovar satisfatoriamente ao conselho deste clube que
essa ação foi necessária, ou se recuperar sua ausência conforme prescrito a seguir:
ou
 Seção 1 (para E-Clubs) — Dispositivos gerais. Todo associado deve comparecer às
reuniões ordinárias deste clube. O associado receberá crédito de frequência se
participar da atividade interativa veiculada no website do clube dentro de uma semana
após a sua veiculação, ou se recuperar sua ausência conforme prescrito a seguir:
(a) 14 dias antes ou após a reunião. Se em qualquer dia no período compreendido
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entre os 14 dias que antecederem e os 14 dias que sucederem o dia e a hora normal
de uma reunião ordinária deste clube, o associado:
(1) assistir a pelo menos 60% da reunião ordinária de qualquer outro clube ou
clube provisório; ou
(2) assistir à reunião ordinária de Rotaract Club ou Rotaract Club provisório, ou
de Interact Club ou Interact Club provisório, ou de Núcleo Rotary de
desenvolvimento Comunitário ou Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário provisório, ou de Grupo de Companheirismo do Rotary ou
Grupo de Companheirismo provisório; ou
(3) comparecer a um dos seguintes eventos: Convenção do Rotary International,
reunião do Conselho de Legislação, Assembleia Internacional, Instituto
Rotary para administradores atuais e anteriores do RI, Instituto Rotary para
administradores atuais, anteriores e entrantes do RI ou qualquer outra reunião
do RI convocada com a aprovação do Conselho Diretor do RI ou do
presidente do RI atuando em nome do Conselho Diretor do RI, Conferência
Multizonal do Rotary, reunião de Comissão do RI, Conferência Distrital
rotária, Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento, qualquer
reunião distrital realizada por instrução do Conselho Diretor do RI, qualquer
reunião de Comissão Distrital realizada por instrução do governador de
distrito, ou reunião interclubes devidamente convocada; ou
e no Artigo 10 (pág. 260 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Diretores e dirigentes
Seção 5 — Eleição dos dirigentes.
(c) Qualificações. Cada dirigente e diretor deverá se associado, em dia com suas
obrigações para com este clube. O presidente eleito, a menos que autorizado
pelo governador eleito, deverá participar do Seminário Distrital de
Treinamento para Presidentes Eleitos de Clube e da Assembleia
DistritalAssembleia Distrital de Treinamento. Caso dispensado, o presidente
eleito deverá enviar um representante de seu clube que posteriormente terá a
obrigação de transmitir-lhe as informações obtidas. Se o presidente eleito não
comparecer ao Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos de Clube
nem à Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento, não tiver
sido dispensado pelo governador eleito desse comparecimento e, no caso de
ausência autorizada, não tiver enviado em seu lugar um representante do
clube, não terá o direito de assumir o cargo de presidente do clube. Nesse
caso, o presidente em exercício deve continuar no cargo até que seu sucessor,
que tenha comparecido ao Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos e
à Assembleia DistritalAssembleia Distrital de Treinamento, ou a treinamento
julgado adequado e suficiente pelo governador eleito, seja devidamente eleito.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-62
Para revisar os procedimentos de votação em Conferências Distritais
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 232 do Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.050. Votação realizada na conferência.
15.050.2. Procedimentos para a votação na conferência.
Todo associado de clube do distrito em dia com suas obrigações que estiver presente à
Conferência Distrital terá o direito de votar em todas as matérias submetidas à votação
em referida conferência, exceto com relação à seleção do governador indicado, à eleição
de membro (e suplente) da Comissão de Indicação para diretor, à composição e às
normas que regulamentarão a Comissão de Indicação para governador, à eleição do
representante dos clubes do distrito a ser enviado ao Conselho de Legislação, assim como
seu suplente, e à decisão quanto ao valor da taxa distrital per capita. Entretanto, todo e
qualquer eleitor terá o direito de solicitar que uma votação seja realizada em relação a
qualquer matéria submetida à atenção da Conferência Distrital. Neste caso específico,
somente os eleitores terão o direito a voto. Ao votar na seleção do governador indicado,
eleição de membro (e suplente) da Comissão de Indicação para diretor, composição e
normas que regulamentarão a Comissão de Indicação para governador, ou eleição do
representante dos clubes do distrito a ser enviado ao Conselho de Legislação, assim como
seu suplente, se o clube tiver o direito de emitir mais de um voto, todos os seus votos
deverão ser a favor do mesmo candidato ou proposição. Para votações que requeiram ou
utilizem uma cédula única transferível, e que tenham pelo menos três candidatos, todos
os votos de um clube que tenha direito a mais de um voto deverão ser emitidos na mesma
ordem de escolhas dos candidatos.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-69
Para alterar a quinta Avenida de Serviços
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS PRESCRITOS
PARA O ROTARY CLUB têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da
forma abaixo (pág. 254 do Manual de Procedimento)
Artigo 5 Cinco Avenidas de Serviços
As Cinco Avenidas de Serviços do Rotary servem de base filosófica e prática para os
trabalhos deste clube.

20

1. Serviços Internos – A primeira Avenida de Serviços envolve os passos a ser adotados
pelos rotarianos para um excelente funcionamento deste clube.
2. Serviços Profissionais – A segunda Avenida de Serviços tem por objetivo a promoção
de altos padrões de ética nos negócios e profissões, o reconhecimento do valor de
todas as ocupações úteis e a promoção do ideal de servir em todas as atividades
profissionais dignas. O papel dos associados inclui a obediência a um código de
conduta pessoal e profissional em consonância com os princípios do Rotary.
3. Serviços à Comunidade – A terceira Avenida de Serviços consiste das atividades
implementadas pelos rotarianos, às vezes em cooperação com outros para melhorar a
qualidade de vida dos residentes da comunidade ou municipalidade deste clube.
4. Serviços Internacionais – A quarta Avenida de Serviços do Rotary refere-se às
atividades implementadas pelos rotarianos em prol da paz, boa vontade e
compreensão internacional, inclusive o relacionamento com povos de outros países e
conhecimento de seus costumes, realizações, aspirações e problemas por meio de
contatos pessoais efetuados durante viagens, comparecimento a convenções, leitura e
correspondência, bem como mediante cooperação em atividades e projetos de clube
que beneficiarão pessoas de outros países.
5. Serviços às Novas GeraçõesJuventude – A quinta Avenida de Serviços reconhece a
mudança positiva trazida pelos jovens através do incentivo a atividades de
desenvolvimento de líder, engajamento comunitário, prestação internacional de
serviços e de programas de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e
compreensão mundial.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-71
Para preencher vacância na função de curador da Fundação Rotária
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 249 do Manual de Procedimento)
Artigo 22 Fundação Rotária
22.020. Curadores
O presidente-eleito indicará 15 curadores, a serem eleitos pelo Conselho Diretor no ano
anterior ao de seus mandatos. Quatro dos curadores serão ex-presidentes do RI. Todos os
curadores deverão possuir as qualificações estabelecidas no Regimento Interno da
Fundação para tal cargo.
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22.020.1. Vacância no Conselho de Curadores
Caso ocorra uma vacância na função de curador, um novo curador será indicado pelo
presidente e eleito pelo Conselho Diretor para concluir o mandato.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-76*
Para revisar as qualificações para quadro associativo da Comissão de Indicação para
Presidente
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 211 do Manual de Procedimento)
Artigo 11 Indicação e eleição do presidente
11.020. Comissão de Indicação para presidente
11.020.5. Qualificações
Todos os membros da Comissão de Indicação para presidente serão ex-diretores do RI.
Todo candidato a membro desta comissão deverá ser ex-diretor do RI à época de sua
eleição, exceto quando não houver, em determinada zona, nenhum ex-diretor disponível
para ser eleito ou indicado para integrar referida comissão. Neste caso específico, um exgovernador poderá ser elegível para participar da eleição para membro da comissão ou
ser indicado para tal, ficando estabelecido, entretanto, que referido ex-governador deverá
ter atuado, por período mínimo de um ano, em uma das comissões do RI estabelecidas
nas seções 16.010., 16.020. e 16.030. deste Regimento Interno ou ter sido curador da
Fundação Rotária. Nenhum rotariano poderá ser membro da Comissão de Indicação para
Presidente por mais de três vezes, a não ser que não haja mais do que dois candidatos
para servir nesta comissão.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-81*
Para rever as qualificações para composição da Comissão de Indicação para Diretor
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 219 do Manual de Procedimento)
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Artigo 12 Indicação e eleição dos diretores
12.020. Seleção de diretor indicado e suplente pelo método de Comissão de Indicação
12.020.3. Composição da Comissão de Indicação
A Comissão de Indicação será constituída por um membro representativo de cada distrito
da zona ou seção eleito pelos clubes de tal distrito conforme a seguir disposto. Cada
membro deverá ser ex-governador por ocasião em que for servir na comissão, bem como
associado de clube localizado na zona ou seção relevante. Além disso, esses membros
devem ter participado de pelo menos dois institutos Rotary na zona de onde o diretor
estiver sendo indicado e de uma convenção dentro dos três anos anteriores à data em que
servirão na comissão, contanto que o distrito possa, por uma resolução adotada em
Conferência Distrital por maioria de votos dos eleitores dos clubes presentes, dispensar
estas exigências tal resolução se aplicará somente à próxima comissão de indicação. Os
membros da comissão serão eleitos para mandato de um ano. O presidente, o presidente
eleito, ex-presidentes, diretores e ex-diretores do RI não são elegíveis para integrar a
Comissão de Indicação. Nenhum rotariano que já tenha atuado duas vezes como membro
de Comissão de Indicação poderá ser nomeado para fazer parte dela novamente. Cada
membro terá direito a um voto.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-86
Para rever as atribuições do governador
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 236 do Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.090. Atribuições do governador
O governador é o administrador do RI no distrito, atuando sob o controle geral e a
supervisão do Conselho Diretor. O governador é responsável pela divulgação do Objetivo
do Rotary ao liderar e supervisionar os clubes do distrito. Deve, além disso, trabalhar
com líderes distritais e de clube para incentivar a participação distrital no plano de
liderança estabelecido pelo Conselho Diretor, motivar e inspirar os clubes, assegurar
continuidade trabalhando com líderes distritais atuais, anteriores e entrantes, e motivar os
clubes a ser eficazes. O governador será pessoalmente responsável por:
(g) marcar reuniões oficiais individuais ou interclubes durante o decorrer do ano em
época que mais destaque a presença do governador com a finalidade de:
1. discutir assuntos rotários importantes
2. dar atenção especial a clubes fracos ou enfrentando dificuldades
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3.
4.

incentivar os rotarianos a participar de atividades de projetos humanitários
garantir que os Estatutos e o Regimento Interno dos clubes obedeçam aos
documentos estatutários, especialmente após Conselhos de Legislação
4.5. reconhecer pessoalmente contribuições extraordinárias de rotarianos do
distrito.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-90*
Para criar a posição de governador designado
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 224 do Manual de Procedimento)
Artigo 13 Indicação e eleição dos governadores
13.010. Seleção do governador indicado
O distrito deverá selecionar o governador indicado entre 24 e 36 meses antes do mandato.
O governador indicado terá o título de governador indicado designado após a seleção, e
terá o título de governador indicado a partir do 1º de julho dois anos antes de assumir o
cargo de governador. O Conselho Diretor terá autoridade para prorrogar o prazo indicado
nesta seção por motivos justos e suficientes. O candidato indicado será eleito na
Convenção do RI que preceda a Assembleia Internacional na qual o governador indicado
receberá treinamento. Os candidatos indicados, eleitos dessa maneira, atuarão por um ano
como governadores eleitos e tomarão posse do cargo no dia 1º de julho do ano civil
seguinte ao ano de sua eleição.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-93
Para alterar as especificações da votação postal
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 227 do Manual de Procedimento)
Artigo 13 Indicação e eleição dos governadores
13.040. Especificações da votação postal
O governador preparará a cédula, de acordo com o formato estabelecido pelo Conselho
Diretor do RI para taluma cédula para cada clube, contendo, em primeiro lugar, o nome
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do candidato escolhido pela Comissão de Indicação. A seguir, a cédula conterá, em
ordem alfabética, os nomes dos demais candidatos sugeridos ao governador. Quando
houver mais de dois candidatos, a votação será pelo sistema de voto único transferível. O
governador enviará pelo correio a cada um dos clubes um exemplar da cédula, assinada
por todos os membros da comissão de preparativos para os pleitos, juntamente com
instruções específicas para que estas sejam devolvidas devidamente preenchidas à sua
atenção. As cédulas deverão ser recebidas de volta pelo governador até a data por este
estabelecida para tal, a qual deverá ser de 15 a 30 dias após a data em que o governador
enviou as cédulas aos clubes. Cada cédula equivalerá a um voto. O governador deve
enviar a cada clube a quantidade de cédulas correspondente ao número de votos que este
tem o direito de emitir.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-95
Para alterar os dispositivos para eleição de governador em Conferência Distrital
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 226 do Manual de Procedimento)
Artigo 13 Indicação e eleição dos governadores
13.020. Procedimento de indicação de governador
13.020.13. Votação realizada na Conferência Distrital para eleição do governador
indicado
A votação realizada durante a Conferência Distrital obedecerá, dentro do possível, ao
aqui estabelecido referente às votações postais. Todos os votos de um mesmo clube
deverão ser emitidos a favor de um único candidato, caso contrário serão anulados. Cada
clube deve designar um eleitor para emitir todos os seus votos.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-98*
Para alterar os dispositivos referentes à ratificação de oposição apresentada
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 226 do Manual de Procedimento)
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Artigo 13 Indicação e eleição dos governadores
13.020. Procedimento de indicação de governador
13.020.9. Ratificação de oposição apresentada
Na eventualidade de um candidato opositor ter sido proposto na forma acima
estabelecida, o governador informará a todos os clubes, por intermédio de um formulário
especialmente fornecido pelo RI para este fim, o nome do candidato opositor. Além
disso, o governador perguntará se os clubes desejam ratificar dita oposição, o que deve
ser feito na forma de resolução aprovada em reunião ordinária dos clubes interessados.
Referida resolução deverá ser recebida até a data estabelecida pelo governador para tal.
Somente serão consideradas válidas aquelas candidaturas de opositores que tiverem
obtido a ratificação de, pelo menos, outros cinco clubes do distrito, que tenham existido
por no mínimo um ano a contar do início do ano em curso, ou 10% do número total de
clubes existentes no início do ano no distrito, clubes esses que tenham existido por no
mínimo um ano a contar do início do ano em curso, aquele que for mais alto, e apenas
quando tais resoluções forem adotadas pelo clube em reunião ordinária, de acordo com os
estatutos do clube e conforme determinado pelo governador. O clube pode ratificar
apenas um candidato opositor.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-100*
Para alterar os dispositivos referentes à vacância no cargo de governador de distrito
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 190 do Manual de Procedimento)
Artigo 6 Administradores
6.120. Vacância no cargo de governador de distrito.
6.120.3. Autoridade distrital
A Comissão de Indicação de governador selecionará um ex-governador disponível para
servir no cargo de vice-governador. A função do vice-governador será substituir o
governador no caso deste estar temporariamente ou permanentemente impossibilitado de
desempenhar suas responsabilidades.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-101
Para alterar os dispositivos para reincidência de reclamações eleitorais em um distrito
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 209210 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Indicação e eleição de administradores

Dispositivos gerais

10.070. Procedimentos de Revisão Eleitoral.
10.070.3. Reincidência de reclamações eleitorais em um distrito.
Independentemente de qualquer outro dispositivo destes Estatutos ou dos Estatutos
Prescritos para o Rotary Club:
(a) Se houver, no período de cinco anos, e segundo o estabelecido na subseção
10.070.1., duas ou mais reclamações eleitorais de um distrito referente à seleção de
governador indicado, e o Conselho Diretor confirmar duas ou mais reclamações
eleitorais nos últimos cinco anos, o Conselho Diretor poderá adotar uma ou mais
das ações a seguir quando julgar que o Regimento Interno do RI ou os
procedimentos de reclamações eleitorais tenham sido infringidos:
1. desqualificar o governador indicado e algum ou todos os candidatos e
selecionar um ex-governador associado de um clube do distrito para servir
como governador;
2. afastar da função qualquer governador, governador eleito ou governador
indicado que tenha influenciado ou interferido de maneira imprópria no
processo eleitoral; e
3. declarar que um dirigente atual ou anterior do RI que tenha influenciado ou
interferido de maneira imprópria no processo eleitoral não mais seja
considerado para funções rotárias;
(b) Se houver, no período de cinco anos, três ou mais reclamações eleitorais de um
distrito referente à seleção de um governador indicado, e o Conselho Diretor
confirmar três ou mais reclamações eleitorais nos últimos cinco anos, o Conselho
Diretor pode dissolver o distrito e distribuir os clubes entre os distritos
vizinhos. Os dispositivos da seção 15.010 não se aplicam a esta seção.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-102*
Para alterar os dispositivos referentes a reclamações eleitorais
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 210 do
Manual de Procedimento)
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Artigo 10 Indicação e eleição de administradores

Dispositivos gerais

10.070. Procedimentos de Revisão Eleitoral.
10.070.5. Exaustão do procedimento de verificação eleitoral.
(a) Rotarianos e clubes deverão obedecer ao seguinte procedimento de verificação
eleitoral estabelecido pelo Regimento Interno como sendo o único método
oferecido de contestação do direito de um rotariano de deter cargo eletivo ou do
resultado de uma eleição para cargo no RI. Caso o candidato rotariano, ou o clube
agindo em seu nome, não obedecer ao procedimento estabelecido para a
verificação eleitoral ou deixar de exaurir todas as oportunidades estabelecidas para
a contestação de uma eleição antes de procurar a intervenção de qualquer
organização não-rotária ou qualquer outro sistema estabelecido de resolução de
disputas, o candidato rotariano será considerado desqualificado para ocupar o
cargo em questão e para contestar qualquer cargo eletivo do RI no futuro pelo
período determinado pelo Conselho Diretor.
(b) O Conselho Diretor poderá considerar um clube que não obedecer ou exaurir todo
o processo de verificação eleitoral como clube não operando devidamente, e tomar
as medidas necessárias.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-103
Para aumentar o número de clubes que podem participar de um projeto piloto de 200 para
1.000 clubes
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que os ESTATUTOS DO ROTARY
INTERNATIONAL têm pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma
abaixo (pág. 173 do Manual de Procedimento)
Artigo 5

Quadro associativo

Seção 4 — Exceções. Independentemente de qualquer outro dispositivo destes estatutos
ou do Regimento Interno do RI, ou dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club, o
Conselho Diretor poderá, como parte de um projeto piloto, admitir ao quadro
associativo ou autorizar a reorganização de até 2001.000 clubes que tenham em seus
estatutos dispositivos que não estejam em conformidade com os estatutos e Regimento
Interno do RI. Este projeto piloto terá a duração de, no máximo, seis anos e, após sua
conclusão, os estatutos de todos os clubes admitidos ao quadro associativo da
organização ou autorizados a se reorganizar deverão estar em conformidade com os
Estatutos Prescritos para o Rotary Club em vigor na ocasião.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-104
Para alterar o dispositivo referente à localidade de e-club
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 180 do
Manual de Procedimento)
Artigo 2 Associação ao Rotary International
2.030. Localidade de E-club.
A localidade de e-club será global ou conforme determinado pelo Conselho Diretor do
clube.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-106*
Para alterar os dispositivos referentes a medidas disciplinares por justa causa
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 182 do
Manual de Procedimento)
Artigo 3 Renúncia, suspensão ou desativação de clube
3.030. Poder do Conselho Diretor para disciplinar, suspender ou desativar um clube.
3.030.5. Medidas disciplinares por justa causa.
O Conselho Diretor poderá punir ou suspender um clube por justa causa, ficando
entendido, entretanto, que o clube terá o direito de se defender das acusações em
audiência marcada para tal fim, e desde que o presidente e o secretário de referido clube
recebam um relatório das acusações feitas e sejam informados do local, data e hora da
realização da audiência com pelo menos 30 dias de antecedência da data da realização
desta. O governador do distrito em questão, ou um ex-governador por ele selecionado,
poderá estar presente em tal audiência às custas do distrito. O clube poderá ter
representação legal em referida audiência. Após a realização da audiência, se cabível, o
Conselho Diretor poderá, mediante voto favorável da maioria de seus membros, punir ou
suspender o clube ou, mediante voto unânime de seus membros, cancelar o diploma de
admissão do clube.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-109
Para revisar a autoridade do Conselho Diretor do RI de alterar os limites territoriais de
distritos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 230 do
Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.010. Forma como são estabelecidos.
O Conselho Diretor está autorizado a agrupar os clubes em distritos. O presidente do RI
promulgará a relação dos distritos e respectivos limites territoriais. Esta medida será
tomada mediante solicitação do Conselho Diretor. O Conselho Diretor pode designar eclub a qualquer distrito independentemente do território de tal distrito, desde que não haja
mais que dois e-clubs por distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou alterar os
limites de qualquer distrito que possuir menos de 33 clubes ou menos de 1.2001.100
rotarianos. Nenhuma alteração poderá ser feita nos limites territoriais de qualquer distrito
que contar com mais de 33 clubes e mais de 1.2001.100 rotarianos contra a opinião da
maioria do número total de clubes no distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou
alterar os limites de um distrito somente depois de consultar os distritos afetados e
providenciar aos governadores e clubes destes adequada oportunidade de oferecer suas
recomendações quanto às referidas alterações e fusões. O Conselho Diretor levará em
consideração limites geográficos, potencial de crescimento dos distritos, fatores culturais,
econômicos e linguísticos, assim como outros elementos relevantes.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-111
Para estabelecer dispositivos que auxiliem novos distritos
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 230 do
Manual de Procedimento)
Artigo 15 Distritos
15.010. Forma como são estabelecidos.
O Conselho Diretor está autorizado a agrupar os clubes em distritos. O presidente do RI
promulgará a relação dos distritos e respectivos limites territoriais. Esta medida será
tomada mediante solicitação do Conselho Diretor. O Conselho Diretor pode designar eclub a qualquer distrito independentemente do território de tal distrito, desde que não haja
mais que dois e-clubs por distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou alterar os
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limites de qualquer distrito que possuir menos de 33 clubes ou menos de 1.200 rotarianos.
Nenhuma alteração poderá ser feita nos limites territoriais de qualquer distrito que contar
com mais de 33 clubes e mais de 1.200 rotarianos contra a opinião da maioria do número
total de clubes no distrito. O Conselho Diretor poderá eliminar ou alterar os limites de um
distrito somente depois de consultar os distritos afetados e providenciar aos governadores
e clubes destes adequada oportunidade de oferecer suas recomendações quanto às
referidas alterações e fusões. O Conselho Diretor levará em consideração limites
geográficos, potencial de crescimento dos distritos, fatores culturais, econômicos e
linguísticos, assim como outros elementos relevantes. O Conselho Diretor estabelecerá
dispositivos para administração, liderança e representação de futuros distritos ou distritos
consolidados.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-112
Para alterar os termos de referência para a Comissão de Revisão das Operações
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (págs. 240-241 do Manual de Procedimento)
Artigo 16 Comissões
16.120. Comissão de Revisão das Operações
O Conselho Diretor nomeará uma comissão de revisão de operações composta de seis
membros, cada um dos quais nomeado para apenas um mandato de no máximo seis anos,
sendo dois dos membros nomeadosum membro nomeado a cada dois anos ano para
assim, manter sempre um total de seis membros. Nenhum integrante dessa comissão
poderá ser ex-presidente ou atual membro do Conselho Diretor do RI, nem do Conselho
de Curadores da Fundação Rotária. O quadro da comissão será escolhido de forma que
exista, entre seus membros, um equilíbrio de experiência em gerenciamento, formação de
líderes ou gestão financeira. A comissão se reunirá no máximo três vezes por ano nas
datas, e locais e conforme convocação do presidente do RI, ou Conselho Diretor ou
presidente da própria comissão, e também em ocasiões adicionais, sempre que julgado
necessário, em datas e locais conforme determinação do presidente ou Conselho Diretor.
AConforme julgado necessário pelo Conselho Diretor ou pelo presidente do RI, a
comissão de revisão das operações poderá examinar todos os aspectos
financeirosoperacionais, inclusive os relatórios financeiros do RI, as auditorias externas,
o sistema de controle da contabilidade interna, a auditoria interna, a eficácia das
operações, os procedimentos administrativos, normas de conduta e outros assuntos
financeiros e operacionais conforme necessário. A comissão, que somente terá caráter
consultivo para o Conselho Diretor, atuará de acordo com termos de referência
determinados pelo Conselho Diretor que não estejam em desacordo com esta seção. A
comissão de revisão de operações prestará contas diretamente ao Conselho Diretor.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-113*
Para alterar os termos de referência para a Comissão de Planejamento Estratégico
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (págs. 239-240 do Manual de Procedimento)
Artigo 16 Comissões
16.100. Comissão de Planejamento Estratégico
O Conselho Diretor indicará uma Comissão de Planejamento Estratégico integrada por
seis membros, quatro dos quais exercerão mandato único de seis anos, sendo que dois
deles serão indicados a cada três anos; os outros dois integrantes da comissão serão
membros do Conselho Diretor indicados anualmente. Nenhum integrante dessa comissão
poderá ser ex-presidente ou atual curador da Fundação Rotária. Os integrantes da
comissão serão escolhidos de forma tal que o quadro desta conte com rotarianos com
experiência em planejamento de longo prazo, atividades e programas do RI, e
gerenciamento financeiro. A comissão se reunirá uma vez por ano nas datas, local e
locais e conforme convocação do presidente do RI, ou Conselho Diretor ou presidente da
própria comissão, e também em ocasiões adicionais, sempre que julgado necessário pelo
presidente ou Conselho Diretor do RI nas datas e locais determinados pelo presidente ou
Conselho Diretor. A comissão de planejamento estratégico desenvolverá, recomendará e
refinará um plano estratégico para a consideração do Conselho Diretor; conduzirá
pesquisa entre rotarianos e Rotary Clubs com periodicidade não inferior a três anos
quanto ao desempenho de suas atribuições para fins de revisão e encaminhamento de
recomendações ao Conselho Diretor com relação ao plano estratégico; revisará e
aconselhará o presidente eleito quanto ao programa para o ano entrante visando
determinar se tal programa está em harmonia com o plano estratégico; assumirá outras
atribuições que lhe forem designadas pelo Conselho Diretor; e considerará estudos sobre
alterações no número de rotarianos potenciais em cada continente, inclusive países em
vias de abertura para expansão rotária, de modo a prever o impacto que tais mudanças
causarão no quadro associativo de cada zona.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-114
Para incluir aos poderes do Conselho Diretor a supervisão do Plano Estratégico do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 184185 do Manual de Procedimento)
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Artigo 5 Conselho Diretor
5.010. Atribuições do Conselho Diretor
O Conselho Diretor tem a responsabilidade de promover, no mundo todo, a concretização
dos propósitos do RI e o alcance do Objetivo do Rotary. Além disso, deve incentivar o
estudo e promoção da filosofia da organização, e a preservação de seus ideais, valores
éticos, características únicas e expansão no mundo. Para que os propósitos indicados no
artigo 3 dos estatutos do RI sejam alcançados, o Conselho Diretor adotará um plano
estratégico. O Conselho Diretor supervisionará a sua implementação em cada zona. Em
todas as reuniões do Conselho de Legislação o Conselho Diretor apresentará relatório
sobre a evolução do plano estratégico.
5.040. Poderes do Conselho Diretor
5.040.3. Supervisão da implementação do Plano Estratégico do RI
O diretor supervisiona a implementação do Plano Estratégico do RI dentro da zona de
onde foi eleito(a) e da zona alternativa.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-119
Para permitir que clubes localizados fora dos Estados Unidos e Canadá decidam se a
revista rotária será distribuída em versão impressa ou digital
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 248 do
Manual de Procedimento)
Artigo 20 Revista oficial
20.030. Assinatura das revistas.
20.030.1. Obrigatoriedade da assinatura
Associados de clubes não localizados nos Estados Unidos da América ou Canadá e
associados de e-club deverão tornar-se assinantes de uma revista oficial do RI ou de uma
revista regional do Rotary aprovada e prescrita para os respectivos clubes pelo Conselho
Diretor. Dois rotarianos que morem no mesmo endereço têm a opção de assinar a revista
oficial conjuntamente. Enquanto fizerem parte do quadro associativo do clube, os
associados deverão ser assinantes da referida revista. Cada associado terá a opção de
receber cópia impressa por correio ou digital pela internet.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-120
Para retirar as normas de reembolso de viagens do Regimento Interno do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 245 do Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos financeiros
17.090. Viagens.
Todas as pessoas que viajem a serviço do RI ou da Fundação Rotária, independentemente
do cargo que ocupam ou tenham ocupado, ou do propósito da viagem (com exceção de
ex-presidentes, presidente, presidente eleito, diretores, chair do Conselho de curadores,
curadores, secretário geral e seus companheiros), receberão passagens ou serão
reembolsados com base em qualquer tarifa disponível da classe econômica que sirva aos
propósitos de viagem do RI ou da Fundação Rotária. Qualquer mudança no itinerário,
feita para satisfazer necessidades pessoais, será por conta do passageiro. O presidente,
presidente eleito, chair do Conselho de curadores, secretário geral e seus companheiros,
durante seus mandatos, viajarão em primeira classe, ou se esta não estiver disponível, em
classe executiva; e após seus mandatos viajarão em classe executiva, e se esta não estiver
disponível, em classe econômica. Diretores e curadores, durante seus mandatos, viajarão
em classe executiva, e se esta não estiver disponível, em primeira classe.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-126
Para aumentar as cotas per capita
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 241 do Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos Financeiros
17.030. Cotas
17.030.1. Cotas per capita
Todo clube pagará ao RI referente a cada um de seus associados o valor das seguintes
cotas per capitas: US$25,00 por semestre em 2010-11, US$25,50 por semestre em 201112, US$26,00 por semestre em 2012-13, e US$26,50 por semestre no ano 2013-14,
US$27,00 por semestre em 2014-2015, US$27,50 por semestre em 2015-2016, e
US$28,00 por semestre de 2016-2017 em diante; contanto que cada clube pague ao RI
semestralmente pelo menos US$250,00 em 2010-11, US$255,00 em 2011-12, US$260,00
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em 2012-13 e US$265,00 deem 2013-14, US$270,00 em 2014-2015, US$275,00 em
2015-2016, e US$280,00 de 2016-2017 em diante. Tais cotas per capita permanecerão
inalteradas até deliberação em contrário do Conselho de Legislação.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-128
Para eliminar cotas mínimas semestrais a ser pagas pelos clubes
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 241 do
Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos financeiros
17.030. Cotas.
17.030.1. Cotas per capita.
Todo clube pagará ao RI referente a cada um de seus associados o valor das seguintes
cotas per capitas: US$25,00 por semestre em 2010-11, US$25,50 por semestre em 201112, US$26,00 por semestre em 2012-13, e US$26,50 por semestre no ano 2013-14 em
diante; contanto que cada clube pague ao RI semestralmente pelo menos US$250,00 em
2010-11, US$255,00 em 2011-12, US$260,00 em 2012-13 e US$265,00 de 2013-14 em
diante. Tais cotas per capita permanecerão inalteradas até deliberação em contrário do
Conselho de Legislação.
17.030.2. Cotas adicionais.
Cada clube deverá pagar ao RI anualmente, referente a cada um dos seus associados, a
cota adicional de US$1,00 ou outro valor determinado pelo Conselho Diretor para cobrir
as despesas estimadas do próximo Conselho de Legislação. Clubes com menos de dez
associados pagarão cota per capita adicional, sendo que o total será o valor equivalente ao
que teria pagado se tivesse dez associados. Não há uma quantia mínima que cada clube
tenha que pagar ao RI. Caso uma sessão extraordinária do Conselho de Legislação seja
convocada, cotas per capita adicionais serão pagas para cobrir os gastos assim que
exequível após a conclusão do evento. Essa cota adicional será creditada em fundo
vinculado separado para cobrir as despesas dos representantes enviados à reunião do
Conselho de Legislação, assim como outras despesas administrativas do encontro na
maneira a ser estabelecida pelo Conselho Diretor. O Conselho Diretor providenciará aos
clubes um relatório das receitas e despesas.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-130
Para reduzir ou adiar cotas per capita em casos de desastres naturais
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 242 do
Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos financeiros
17.030. Cotas.
17.030.3. Devolução ou redução de cotas.
Sempre que julgar necessário, o Conselho Diretor poderá devolver a qualquer clube parte
das cotas pagas. Se solicitado, o Conselho Diretor poderá reduzir ou suspender o
recolhimento de cotas per capita pagas por clube de região que sofreu danos sérios
decorrentes de desastres naturais ou similares.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-134
Para revisar as cotas pagas pelo RIBI e eliminar a contribuição do RIBI ao patrimônio
liquido não vinculado do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 242 do Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos Financeiros
17.030. Cotas.
17.030.4. Cotas pagas pelo RIBI
Todos os clubes da região do RIBI pagarão ao RI, por intermédio do RIBI, suas cotas per
capita na forma estabelecida na subseção 17.030.1. Do total arrecadadopelo RIBI em
nome do RI, por meio do pagamento das contribuições dos clubesdaquela região a cada
semestre, na forma do estabelecido na subseção 17.030.1.,a parcela a ser retida pelo RI
não deverá ser inferior à metade das despesas anuaisincorridas pelo RI em prol dos clubes
daquela região. O saldo das cotas percapita pagas pelos clubes será alocado ao RIBI, que
deverá retê-lo.O RIBI irá reter metade das cotas per capita aplicadas de acordo com a
subseção 17.030.1. e encaminhar ao RI o saldo restante.
17.030.5. Porcentagem retida pelo RI
O valor das cotas per capita pagas a cada semestre pelos clubes da região RIBI, e a ser
retido pelo RI na forma estabelecida na subseção 17.030.4., será determinado anualmente
pelo Conselho Diretor e corresponderá às taxas per capita pagáveis pelos clubes no ano
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seguinte. Esta determinação pelo Conselho Diretor será adotada com base no total das
despesas incorridas pelo RI, em prol dos clubes do RIBI, no ano imediatamente anterior
àquele em que a determinação for adotada, levando-se em consideração a parte
proporcional que lhes corresponde das despesas administrativas do RI incorridas no
fomento dos programas do Rotary em todo o mundo. À quantia assim determinada será
acrescentado o valor de US$1,25 a cada semestre em 2010-11, US$1,50 a cada semestre
em 2011-12, US$1,75 a cada semestre em 2012-13, e US$2,00 a cada semestre de 201314 em diante, como contribuição ao patrimônio líquido não-vinculado do RI. Esta quantia
adicional será sujeita a revisão a cada seis anos, no mínimo, para determinação se deve
ser aumentada, permanecer inalterada, ou, ainda, ser reduzida, levando-se em
consideração a experiência do ano imediatamente anterior, a situação no momento e no
futuro próximo.
(Subseções subsequentes serão numeradas de acordo)
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-136
Para retirar dispositivos referentes a conferências regionais do RI
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo
no artigo 10 (pág. 209 do Manual de Procedimento)
Artigo 10 Indicação e eleição de administradores — Dispositivos gerais
10.070. Procedimentos de Revisão Eleitoral
10.070.1. Reclamações
Apenas as reclamações encaminhadas por escrito pelos clubes acerca de qualquer
violação ao processo de seleção a cargo do RI ou ao resultado de uma eleição do RI serão
analisadas. As reclamações deverão ser ratificadas por, pelo menos, cinco outros clubes
ou atual administrador do RI. Todas as reclamações acompanhadas de documentação
comprobatória deverão ser recebidas pelo secretário geral dentro de, no máximo, 21 dias
após a comunicação dos resultados da eleição. Sempre que houver suficiente evidência de
violação ao aqui estabelecido, um representante do presidente do RI em reunião do
distrito, ou zona ou reunião regional poderá, também, registrar reclamação. Referido
representante deverá encaminhar a evidência coletada ao secretário geral. Este, de acordo
com as normas estabelecidas e publicadas pelo Conselho Diretor, tomará as providências
cabíveis.
e no artigo 19 (págs. 246 e 247 do Manual de Procedimento)
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Artigo 19 Outras reuniões
19.030. Conferências Regionais do RI
O Conselho Diretor poderá convocar Conferências Regionais para os associados dos
clubes e designar quais clubes delas participarão. Ademais, o Conselho Diretor
estabelecerá a forma de convocação dessas Conferências, sua organização, maneira como
serão conduzidas, regras de procedimento a serem adotadas e outros detalhes, conforme
necessário.
19.030.1. Local
O RI não poderá organizar nenhuma Conferência ou instituto a menos que seu Conselho
Diretor tenha recebido, por escrito, garantias do governo ou autoridade responsável do
país onde referida Conferência ou instituto se realizará de que todos os rotarianos serão
bem-vindos e terão acesso ao local, independentemente de sua nacionalidade, raça ou
religião.
19.030.2. Objetivo
A Conferência regional tem por objetivo desenvolver e promover o conhecimento e a
compreensão entre os participantes, fornecendo-lhes uma oportunidade para a troca de
ideias e o debate dos mais variados assuntos que digam respeito ao Objetivo do Rotary.
19.030.3. Resoluções ao Conselho Diretor
As Conferências Regionais servirão de local para a aprovação de resoluções que, se
consistentes com os propósitos do Rotary, serão consideradas recomendações ao
Conselho Diretor.
(Seções subsequentes serão numeradas de acordo)
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-138
Para revisar a ratificação distrital de legislação proposta por clubes e votação realizada na
conferência para incluir reuniões distritais para deliberação de resoluções
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo
no Artigo 7 (pág. 192 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Procedimento legislativo
7.030. Ratificação distrital de legislação proposta por clubes.
Toda legislação proposta por um clube deverá ser ratificada pelos clubes do distrito na
respectiva Conferência Distrital, reunião distrital para deliberação de resoluções ou, no
caso do RIBI, do Conselho Distrital. Quando não houver tempo hábil para que a
legislação seja submetida para ratificação da Conferência Distrital, reunião distrital para
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deliberação de resoluções ou, no caso do RIBI, do Conselho Distrital, a legislação poderá
ser encaminhada aos clubes do distrito para votação postal, a ser conduzida pelo
governador. Referida votação deverá obedecer, dentro do possível, ao estabelecido pela
seção 13.040. Qualquer legislação entregue ao secretário geral deverá vir acompanhada
de certificado emitido pelo governador de que esta foi devidamente levada à análise da
Conferência Distrital, da reunião distrital para deliberação de resoluções, do Conselho
Distrital no caso do RIBI ou revisada por votação postal, mencionando, ademais, se foi
ratificada. Nenhum distrito deveria propor ou ratificar mais do que um total de cinco itens
de legislação por conselho.
e no Artigo15 (pág. 232-233 do MANUAL DE PROCEDIMENTO)
Artigo15 Distritos
15.040. Conferência Distrital e reunião distrital para deliberação de resoluções.
15.040.1. Data e local.
Anualmente será realizada uma conferência dos rotarianos de cada distrito em data e
local determinados, em conjunto, pelo governador e pelos presidentes da maioria dos
clubes do distrito. As datas escolhidas para a Conferência Distrital não poderão coincidir
com as da Assembleia Distrital, da Assembleia Internacional ou da Convenção. O
Conselho Diretor poderá autorizar que dois ou mais distritos a realizarem suas
conferências em conjunto. Além disso, o distrito poderá realizar uma reunião distrital
para deliberação de resoluções em data e local determinados pelo governador e com 21
dias de aviso prévio a todos os clubes do distrito.
15.040.3. Deliberações da conferência e reunião distrital para deliberação de
resoluções.
A Conferência Distrital e reunião distrital para deliberação de resoluções poderáão
aprovar recomendações acerca dos assuntos considerados importantes para o distrito,
ficando entendido, entretanto, que esta deliberação deverá estar em conformidade com os
Estatutos do RI e este Regimento Interno e consoante ao espírito e princípios do Rotary.
Cada Conferência Distrital e reunião distrital para deliberação de resoluções deverá
examinar e deliberar acerca de toda e qualquer matéria submetida à sua apreciação pelo
Conselho Diretor e poderá adotar resoluções.
15.050. Votação realizada na conferência e reunião distrital para deliberação de
resoluções.
15.050.1. Eleitores.
Cada clube do distrito selecionará, credenciará e enviará à respectiva Conferência
Distrital anual ou uma reunião distrital para deliberação de resoluções pelo menos um
eleitor. Qualquer clube com mais de 25 associados terá direito a um voto extra referente a
cada 25 associados adicionais, ou fração superior à metade deste número, ou seja, um
clube com 37 asso ciados tem direito a um eleitor, um clube com 38 a 62 associados a
dois eleitores, um clube com 63 a 87 associados a três eleitores, e assim por diante. O
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número de associados será aquele registrado no mais recente relatório semestral anterior à
votação. No entanto, qualquer clube com suspensão dos serviços prestados pelo RI, por
ordem do Conselho Diretor, não terá direito a nenhum eleitor. Cada eleitor deverá ser
associado do clube que o envia. O eleitor deverá estar presente à Conferência Distrital ou
uma reunião distrital para deliberação de resoluções para poder votar.
15.050.2. Procedimentos para votação na conferência e reunião distrital para
deliberação de resoluções.
Todo associado de clube do distrito em dia com suas obrigações que estiver presente à
Conferência Distrital ou uma reunião distrital para deliberação de resoluções terá o
direito de votar em todas as matérias submetidas à votação em referida conferência ou
reunião distrital para deliberação de resoluções, exceto com relação à seleção do
governador indicado, à eleição de membro (e suplente) da Comissão de Indicação para
diretor, à composição e às normas que regulamentarão a Comissão de Indicação para
governador, à eleição do representante dos clubes do distrito a ser enviado ao Conselho
de Legislação, assim como seu suplente, e à decisão quanto ao valor da taxa distrital per
capita. Entretanto, todo e qualquer eleitor terá o direito de solicitar que uma votação seja
realizada em relação a qualquer matéria submetida à atenção da Conferência Distrital ou
reunião distrital para deliberação de resoluções. Neste caso específico, somente os
eleitores terão o direito a voto. Ao votar na seleção do governador indicado, se o clube
tiver o direito de emitir mais de um voto, todos os seus votos deverão ser a favor do
mesmo candidato.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-141
Para alterar a definição de legislação com defeito
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 192193 do Manual de Procedimento)
Artigo 7 Procedimento legislativo
7.037. Legislação devidamente proposta e legislação com defeitos.
7.037.2. Legislação com defeitos.
A legislação possui defeitos quando:
(a) puder ser interpretada de duas ou mais maneiras;
(b) deixar de alterar todos os trechos pertinentes nos documentos estatutários;
(c) sua adoção violar a lei vigente;
(d) estiver no formato de resolução mas (i) exigir medida, ou expressar opinião, em
desacordo com a letra ou o espírito dos documentos estatutários; ou (ii) exigir ou
necessitar de decisão administrativa a critério do Conselho Diretor ou do secretário
geral;
(e) alterar os Estatutos Prescritos para o Rotary Club provocando conflito com o
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(f)

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
for impossível de administrar ou cumprir.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-149
Para alterar o procedimento de indicação de representantes do Conselho de Legislação
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO RI
tem pelo presente sua redação alterada, passando a vigorar da forma abaixo (pág. 198 do
Manual de Procedimento)
Artigo 8 Conselho de Legislação
8.060. Eleição dos representantes na Conferência Distrital.
8.060.2. Indicações.
Qualquer clube poderá indicar um associado de qualquer clube do distrito, que possua as
qualificações necessárias, como candidato a representante do distrito no Conselho de
Legislação sempre que referido rotariano tiver demonstrado disposição e habilidade para
atuar como tal. O clube deverá ratificar por escrito esta indicação. A ratificação deverá
ser assinada pelo presidente e pelo secretário do clube. A indicação será notificada ao
governador para apresentação aos eleitores dos clubes reunidos na Conferência Distrital.
Cada eleitor presente à Conferência Distrital terá direito a um voto na eleição do
representante.Todos os votos de um clube com direito a mais de um voto deverão ser a
favor do mesmo candidato, caso contrário, os votos deste clube serão considerados nulos.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-150
Para alterar os dispositivos para eleição de representantes para o Conselho de Legislação
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 199 do Manual de Procedimento)
Artigo 8 Conselho de Legislação (COL)
8.060. Eleição dos representantes na Conferência Distrital
8.060.4. Existência de apenas um candidato a representante.
Não será necessária a realização de eleição quando houver apenas um candidato no
distrito. Neste caso, o governador declarará que referido candidato único representará o
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distrito no Conselho de Legislação. O governador deve indicar um rotariano qualificado
de um clube do distrito para ser o representante suplente.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-153
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
CONSIDERANDO que o Rotary International está realizando um programa piloto para
introduzir uma nova categoria de associado: “Associado Adjunto”, e
CONSIDERANDO que o número de associados está caindo nos Rotary Clubs ao redor
mundo, e que uma nova categoria de associação ajudaria a atrair possíveis associados
para garantir a continuidade dos Rotary Clubs, e que o Conselho Diretor do RI aprovou o
programa piloto Associado Adjunto para ser testado entre 2011 e 2014
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
concluir o programa piloto Associado Adjunto em 30 de junho de 2014 e propor item de
legislação ao próximo Conselho de Legislação para introduzir a categoria de “Associado
Adjunto”, dando ao Rotary International mais um meio para crescimento.
1. Aqueles na categoria Associado Adjunto pagariam taxa reduzida, estipulada em 50%
da taxa normal; Associados Adjuntos não teriam direito a voto e não poderiam ser
membros da diretoria do clube.
2. A pessoa só poderia ficar na categoria Associado Adjunto por no máximo dois anos.
3. Cabe a cada clube decidir o número de atividades das quais o Associado Adjunto
pode participar.
4. O número de Associados Adjuntos de qualquer clube não pode ultrapassar 25% do
número total de rotarianos do clube.
5. Rotarianos e ex-rotarianos não podem ocupar a categoria de Associado Adjunto em
nenhum Rotary Club.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-157
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere incentivar a adoção do segundo
Objetivo do Rotary como o princípio orientador dos Serviços Profissionais
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
incentivar os rotarianos a adotar o segundo Objetivo do Rotary como o princípio
orientador dos Serviços Profissionais.
(Fim do texto)
42

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-166
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere acrescentar atividades de paz e
resolução de conflitos às áreas de Serviços Internacionais
CONSIDERANDO que é importante esclarecer a responsabilidade universal de
rotarianos com relação ao desenvolvimento mútuo de compreensão e boa vontade entre
as comunidades, e
CONSIDERANDO que é preciso para expandir os horizontes dos associados que não se
animam com serviços semelhantes que são executados por instituições e organizações
não rotárias, e
CONSIDERANDO que o fato de que somente a força internacional do Rotary pode
efetuar serviços internacionais eficazes, e que os rotarianos, principalmente nos últimos
anos, não estão participando de projetos e eventos internacionais
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
acrescentar “atividades de paz e resolução de conflitos” às áreas de Serviços
Internacionais
Áreas de serviços internacionais
1. Projetos humanitários entre clubes em dois ou mais países
2. Atividades culturais e educacionais internacionais
3. Celebração de feriados e eventos especiais internacionais
4. Reuniões internacionais
5. Atividades de paz e resolução de conflitos
(Fim do texto)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-167
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere estabelecer o Dia do Rotary
International para Prestação de Serviços às Novas Gerações (RINGS)
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
estabelecer o Dia de Prestação de Serviços das Novas Gerações do Rotary International
(RINGS, na sigla em inglês.
(Fim do texto)
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-168
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que considere oficializar o Instituto Rotary de
Liderança como programa associado ou estruturado do RI
CONSIDERANDO que o Instituto Rotary de Liderança teve início em 1992 para ajudar
no fortalecimento de Rotary Clubs, treinar e motivar novos associados e líderes futuros
de clube, e
CONSIDERANDO que o “fortalecimento de Rotary Clubs” é elemento-chave do Plano
Estratégico do RI, e
CONSIDERANDO que um dos problemas de Rotary Clubs é a falta de treinamento para
líderes de clube em potencial, e
CONSIDERANDO que o Conselho de Legislação de 2004 aprovou resolução solicitando
ao Conselho Diretor do RI fizesse do Instituto Rotary de Liderança um programa piloto,
ao qual referido conselho resolveu não implementar tal resolução, e
CONSIDERANDO que desde 2004 o número de distritos participando do Instituto
Rotary de Liderança cresceu exponencialmente, e
CONSIDERANDO que em janeiro de 2011 o Instituto Rotary de Liderança contabilizava
259 distritos participantes em 146 países e regiões geográficas, cobrindo todas as zonas
do mundo, e conta com uma junta diretiva consultora com mais de 100 integrantes, e
CONSIDERANDO que as seções 8.090.2. a 8.090.4. do Código Normativo do Rotary,
adotadas em 2006, rezam que os clubes têm que ter um plano de treinamento de líderes e
seminários de treinamento para a formação de futuros líderes de clube, e que os tópicos
sugeridos dessas sessões constam da programação dos seminários do Instituto Rotary de
Liderança oferecidos pelos distritos participantes, e
CONSIDERANDO que a proposta de resolução do COL 10-65, promulgada no Conselho
de Legislação de 2010, solicita que o Conselho Diretor considere exigir que os
governadores realizam seminários de treinamento para novos associados, e
CONSIDERANDO que, o Instituto Rotary de Liderança propiciou a realização de
milhares de cursos de treinamento para novos associados e líderes de clube em potencial
para aumentar seu conhecimento sobre Rotary e formar habilidades de liderança que
estimularam vários rotarianos e líderes de clube, e
CONSIDERANDO que o Instituto Rotary de Liderança é organizado em divisões
regionais e administrado de forma consistente com um programa multidistrital com o
consentimento dos distritos e sob o controle dos respectivos governadores, e
CONSIDERANDO que todas as atividades do Instituto Rotary de Liderança são
conduzidas sem ônus para o RI e são um grande benefício para clubes e distritos
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FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
oficializar o Instituto Rotary de Liderança como programa associado ou estruturado do
RI, operado de forma independente pelos clubes e distritos, ou como atividade
multidistrital, conforme disposto no Código Normativo do Rotary e sem ônus para o RI.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APROVADA 13-183
Para solicitar ao Conselho de Curadores que considere abrir uma exceção nas diretrizes
de elegibilidade para subsídios para famílias afetadas por catástrofes
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do RI considere
solicitar ao Conselho de Curadores da Fundação Rotária que abra uma exceção no
dispositivo que estipula que cônjuge, descendente (filho ou neto legítimo, natural ou
adotado), cônjuge de seu descendente, ou ascendente (pais ou avós consanguíneos) de
rotariano ou empregado de clube, distrito ou de qualquer outra entidade rotária ou do
Rotary International são inelegíveis para receber qualquer bolsa ou subsídio da Fundação
Rotária (Regimento Interno da Fundação Rotária do RI, artigo IX, seção 9.3) para
famílias de rotarianos que perderam a vida em catástrofe.
(Fim do texto)

PROPOSTA DE EMENDA APROVADA 13-200
Para revisar o cálculo do superávit do fundo geral
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o REGIMENTO INTERNO DO
ROTARY INTERNATIONAL tem pelo presente sua redação alterada, passando a
vigorar da forma abaixo (pág. 244 do Manual de Procedimento)
Artigo 17 Assuntos financeiros
17.050. Orçamento.
17.050.6. Utilização de fundos em excesso da receita prevista; superávit do fundo geral
Independentemente do estabelecido na subseção 17.050.4. se em qualquer momento o
valor do superávit do fundo geral superar em mais de 85% o nível mais alto das despesas
anuais durante o último triênio, excluindo as despesas financiadas pelo superávit do
fundo e as despesas incorridas com a Convenção Anual e o Conselho de Legislação, o
Conselho Diretor, pelo voto a favor de três quartos dos diretores, poderá autorizar o
dispêndio de valores que excedam a renda prevista, desde que, no entanto, tal dispêndio
não cause que o superávit do fundo geral caia a menos de 100% desse nível de 85%. O
presidente fornecerá a todos os administradores do RI, dentro de 60 dias da utilização dos
fundos, e à Convenção do RI a ser realizada imediatamente após a referida ocorrência,
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detalhes completos sobre utilização de fundos excedentes à receita e as circunstâncias que
levaram a esse fato.
(Fim do texto)
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Resultado da apuração de votos das propostas adotadas
Número

Votos
contra

13-01

Votos
a
favor
311

13-02

285

13-03

Número

174

Total
de
votos
485

211

496

Votação com cartão

Votos
contra

13-100*

Votos
a
favor
306

209

Total
de
votos
515

13-101

331

166

497

13-102*

350

134

484

13-06

293

184

477

13-103

447

69

516

13-08

330

158

488

13-104

276

231

507

13-12*

340

165

505

13-106*

426

90

516

13-14

381

128

509

13-109

288

229

517

13-22

415

96

511

13-111

323

191

514

13-23

337

132

469

13-112

469

47

516

13-27*

347

159

506

13-113*

469

50

519

13-28

265

218

483

13-114

319

199

518

13-32*

370

130

500

13-119

410

95

505

13-43*

359

165

524

13-120

343

175

518

13-48

389

131

520

13-126

13-49

446

65

511

13-128

264

244

508

13-51*

260

258

518

13-130

348

156

504

13-52*

403

108

511

13-134

378

120

498

13-53

448

59

507

13-136

462

41

503

13-54

295

220

515

13-138

13-58*

288

226

514

13-141

334

174

508

13-62

317

177

494

13-149

335

172

507

13-69

308

205

513

13-150

329

180

509

13-153

284

219

503

13-71

Votação com cartão

Votação com cartão

Votação com cartão

13-76*

366

149

515

13-157

264

240

504

13-81*

252

247

499

13-166

397

109

506

13-86

292

225

517

13-167

254

251

505

13-90*

306

197

503

13-168

332

181

513

13-93

448

64

512

13-183

313

184

497

13-95

261

245

506

13-200

400

83

483

13-98*

332

154

486
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Registro de Oposição a Deliberação do Conselho de Legislação
Faça cópias deste formulário se seu clube desejar registrar voto de oposição a mais de
uma das legislações adotadas, já que é preciso apresentar um formulário para cada
legislação que deseja se opor. Os formulários devem ser recebidos na sede mundial do
RI em Evanston até 23 de agosto de 2013.
1) Item sendo oposto: Certifico que em reunião ordinária este clube resolveu registrar
seu voto em oposição à seguinte deliberação do Conselho de Legislação de 2013:
132) Número de votos do clube: Cada clube tem direito a pelo menos um voto. Clubes
com 25 ou mais associados têm direito a um voto adicional para cada 25 associados, ou
fração superior à metade deste número, como segue:
Número de associados

Número de votos

1-37
38-62
63-87
88-112
etc.

1
2
3
4

Certifico que de acordo com o quadro associativo deste clube em 1º de janeiro de 2013
(desconsiderados os associados honorários), o clube tem direito a:
_________ votos (veja acima)

Data:

Presidente:
assinatura

em letra de forma

Rotary Club de

Distrito

Ou envie para:
Secretário Geral
c/o Council Services Section
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 EUA

Os formulários devem ser recebidos até
23 de agosto de 2013

Fax: +1-847-556-2123
E-mail: CouncilServices@rotary.org
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