
Resumo das Emendas da Suprema 2021 

 

Visto que não podemos nos dar ao luxo, neste ano, de ter os proponentes de nossas 46 emendas 

presentes para falar a todos os delegados votantes sobre a intenção da emenda, fornecemos-lhes  este 

resumo  a fim de que tenham um histórico básico e raciocínio sobre as emendas propostas. Esperamos 

que isso os ajude em suas decisões de voto. 

 

Emendas de  1 a 23 

Em abril de 2020, o Conselho de Curadores das FJI teve que tomar a decisão excepcional de suspender a 
lei das FJI. Ficou claro que forçar os “Bethéis” a continuarem se reunindo presencialmente durante uma 
pandemia, seria totalmente irresponsável e que era necessária uma flexibilidade. A única maneira de 
manter as FJI funcionando durante a crise, era suspender a lei em sua totalidade já que a lei existente 
era muito rígida. O que aconteceu depois disso foi muito positivo. Durante esses 16 meses muito 
dolorosos, vimos aprendizado, expansão, inclusão, criatividade e flexibilidade. 
 
Uma das principais lições da pandemia foi que a organização precisa de um pouco mais de flexibilidade 

operacional e métodos de inclusão. Agora sabemos que depois de 100 anos nos encontrando cara a cara 

em uma sala cheia de gente, podemos, de fato, ter outras opções à nossa disposição. Temos visto uma 

criatividade incrível e agora é hora da lei se atualizar. 

Para ver as FJI prosperando em nosso segundo século, devemos permitir opções. Agora sabemos que as 

FJI podem ser completamente participativas com a expansão da tecnologia. Podemos compartilhar os 

dons das FJI de um lado a outro de nosso estado. Podemos incluir estudantes universitárias que se 

encontram longe de casa. Ainda podemos nos encontrar mesmo que as circunstâncias climáticas sejam 

adversas. Podemos estar com nossas irmãs de todo o país. Podemos acordar cedo ou ficar acordadas até 

tarde para viajar por todo o mundo das Filhas de Jó, sem sair de casa. Nossos Conselhos, em todos os 

níveis, podem ser mais flexíveis nas escolhas de reuniões e podemos, finalmente, redefinir o significado  

Por exemplo, permitir que eventos internacionais sejam compartilhados com todos em todo o mundo 

das FJI é uma maneira incrível de construir irmandade, comunicação,  compreensão e,  o mais 

importante de tudo, o aprendizado. As reuniões do Supremo Bethel, o concurso de Miss Internacional, 

eventos do Supremo Conselho Guardião, votação, fóruns,  podem ser mais inclusivos, incluindo mais 

opções de reuniões em nossa lei das FJI. Imagine as candidatas do concurso e as Oficiais do Supremo 

Bethel sendo verdadeiramente representadas por todos os membros das Filhas de Jó Internacional e 

não apenas por algumas poucas selecionadas que podem participar de uma Suprema Sessão. 

Essas 23 emendas e a adição de novos termos ao glossário, aumentam as possibilidades à nossa lei.  

 

Emendas 24 e 25 
Essas emendas são para abordar os custos crescentes dos medalhões do Supremo Bethel e aumento das 
devidas taxas para ajudar a financiar a Miss Filha de Jó Internacional e a Honorável Rainha do Supremo 
Bethel durante suas gestões. 
 
 
Emendas 26 e 27 
Essas emendas colocam freios e contrapesos em prática para garantir que “Bethéis”, CGJs e GCGs, nos 
Estados Unidos, estejam em conformidade com os regulamentos da Receita Federal sobre organizações 
sem fins lucrativos que apresentam declarações de impostos. 
 



Emenda 28 
Esclarece e organiza as regras de votação para “Bethéis” subordinados ao Supremo. De acordo com a lei 
vigente, os “Bethéis” subordinados ao Supremo não podem votar em questões importantes da 
organização, como o orçamento das FJI ou certas emendas pertinentes. Esta lei sempre é fonte 
constante de confusão e frustração em cada Suprema Sessão. Esta emenda esclarece quem de um BSS 
pode votar  e permite que eles votem em todos os assuntos, exceto aqueles específicos de um GCG. 
 
Emendas de 29 a 31  
Essas emendas organizam o processo de aprovação financeira para que seja consistente em todas as 
despesas, incluindo aquelas planejadas pelos comitês de Promoção e Liderança. 
 
Emendas 32 e 33 
Essas emendas alteram o fluxo de dinheiro para os(as) oficiais de linha do Supremo, exigindo recibos 
antes do pagamento. Esse procedimento coloca as FJI em linha com os métodos adequados de 
contabilidade financeira de organizações sem fins lucrativos. 
 
Emendas de 34 a 36 
Essas alterações foram apresentadas pelo  Supremo Comitê de Finanças como parte do fortalecimento 
da posição financeira e do fluxo de caixa da Ordem. Essas emendas tratam de aumentar as taxas anuais 
do SCG (taxas de votação), pela primeira vez em 20 anos;  aumentar as taxas per capita pagas ao 
Supremo Conselho Guardião pelos participantes da Suprema Sessão; aumentar as multas para BSSs ou 
GCGs que deixarem de apresentar os Relatórios Anuais dentro do prazo;  limitar o tempo que um PSG / 
PSGA têm para fazer o pedido de suas joias a fim de que esses passivos financeiros sejam 
desembolsados em tempo hábil e receber uma porcentagem maior do lucro obtido em uma Suprema 
Sessão, indo para as FJI. 
 
Emendas de 37 a 40 
Essas emendas eliminam a opção de criar uma franquia ou licença ao expandir para um país estrangeiro. 
Isso mantém coisas como propriedade intelectual, marcas registradas e direitos autorais do ritual sob o 
controle do Supremo Conselho Guardião. 
 
Emenda  41  
Esta emenda exige que qualquer membro do Conselho de Curadores ou da linha do Supremo Conselho  
Guardião Executivo assine um acordo de não divulgação, a fim de ajudar a prevenir a discussão ou 
revelação de informações privadas para aqueles não autorizados. Este já tem sido o procedimento 
comercial há vários anos, mas isso o coloca na lei das FJI para que qualquer pessoa que concorra a esses 
cargos esteja informada com antecedência. 
 
Emendas 42 e 43 
Estas duas emendas dizem respeito ao Clube de Membros em Potencial (CMP). Hoje, a lei exige apenas 
2 oficiais adultos e a experiência agora mostra que não é suficiente manter um CMP funcionando, caso 
algum desses adultos perca o interesse. Além disso, a lei não diz se algum desses oficiais adultos deve 
ser do sexo feminino. Sendo este um grupo de jovens para meninas, considera-se que, pelo menos, uma 
oficial adulta do sexo feminino precisa ser exigida. 
 
Emenda 44  
Esta emenda aborda o mês ‘padrão’ para a Suprema Sessão. Atualmente, o padrão é agosto, com 
exceção para julho. Esta emenda muda para julho como padrão, com exceção para agosto. Isso foi 



criado para encorajar os Comitês de Organização das Supremas a se concentrarem no final de julho a 
fim de  permitir mais frequência, já que muitas escolas agora retornam no início de agosto. 
 
Emenda 45 
Esta emenda introduz uma nova cerimônia de homenagem à Mãe Mick ao Livro de Cerimônias. Escrita 
originalmente por uma Filha do Wisconsin, foi então usada pelo Comitê do 100º Aniversário em março 
de 2020, como forma especial dos “Bethéis”  homenagearem a Mãe Mick em nosso 100º ano. Esta 
cerimônia agora está sendo proposta como acréscimo permanente ao Livro de Cerimônias. 
 
Emenda 46  
O Curador das FJI é responsável por cuidar dos bens históricos da Ordem. Esta emenda confere ao 
Curador a responsabilidade adicional de longo prazo para criar e publicar, periodicamente, um Livro de 
História da nossa Ordem. 
  



 

Mensagem para todos os delegados votantes: Todos nós percebemos, durante a pandemia, que nosso 

formato de reunião deve acomodar aqueles que não podem comparecer presencialmente. Para essa 

finalidade, muitas das emendas propostas ao Estatuto tratam da opção virtual de reuniões. Para 

simplificar essas mudanças, o Supremo Comitê de Jurisprudência, como parte da administração, irá 

inserir as seguintes definições ao Glossário de Termos e Abreviações que se encontra nas páginas finais 

da Constituição, Estatutos e Procedimentos Operacionais Padrões. 

 
Termo/Abreviação Método da reunião 
 
Explicação Uma reunião programada regularmente ou reunião especial, pode ser 

conduzida presencial e/ou virtualmente. O local, a hora e o método serão 

determinados pelo CDC, SCGE, GCGE, CGJE ou CGBE. Se for realizada 

presencialmente, pode ser oferecida também uma opção virtual de 

comparecimento aos membros que não podem comparecer presencialmente. 

Se for realizada virtualmente, a Dispensa ou a Carta Constitutiva não precisa 

estar presente. 

A opção virtual se aplica a todos os eventos que, historicamente,  tem sido 

realizados presencialmente. Esses eventos incluem, mas não estão limitados a 

reuniões de Bethel, reuniões de conselho, reuniões durante uma Sessão Anual, 

Instalações, Cerimônias e Concursos. 

Se o assunto for conduzido de forma que exija uma eleição ou voto em uma 

reunião ou antes dela, com opção virtual, o CDC, SCGE, GCGE, CGJE ou CGBE 

fornecerá um método virtual de votação. 

 

Termo/Abreviação Reunião Virtual 

 

Explicação Realizada com o uso de computador ou tecnologia de telefone, de forma que os 

participantes possam participar, em tempo real, sem estarem fisicamente juntos 

em um mesmo local.   

 

 

 

  



 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
 

Emenda: #1 
 

Página: B-SGC-5 
 
Artigo VI Seção 1 Subseção adicionada (b) 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Seção 1. Geral (a) O Conselho de Curadores deve conduzir os assuntos SCG que não estiverem delegados 
de outra forma. 

 

EXCLUIR 
 
X    ADICIONAR NOVA PARA LER 
 

EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 
 
 
LEIA-SE: 

 
Seção 1. Geral 

 

(a) O Conselho de Curadores deve conduzir os assuntos SCG que não estiverem delegados de outra 

forma. 

(b) Poderá ser declarado estado de emergência para as FDJ Internacional por maioria de votos do 

Conselho de Curadores, Membros Executivos do Supremo Conselho Guardião e Supremo Comitê de 

Jurisprudência. Esta ação poderá ser total ou parcial para as FDJ internacional e poderá incluir a 

suspensão de partes aplicáveis da Constituição das FDJ e suas políticas. Tal emergência deverá ser 

comunicada para todos os Betheis, Conselhos guardiões juridiscionais, Grandes Conselhos Guardiões 

afetos o mais rápido possível por um método considerado o mais prático pelo Gerente Executivo.  
 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Para garantir que as FDJ possam continuar em situações de emergência, tal como 
uma pandemia global. 
 
SUBMETIDO POR: Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB, 
Patrick Lehrman – IL, VGASB, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, Guia do SB e  
Ian Milne – QLD, Sheila Galvin – SK, PHR, Stephanie Lagerman – KS, Melinda  
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 

 
EMENDA: Nº 2 

 
Página: E-SCG 1 
 

 
Artigo II Seção 2 Subseção a 

 

ONDE SE LÊ:: 
 

Seção 2. Reuniões (a) Uma reunião do SCG Executivo pode ser convocada pela Suprema Guardiã, 
ou deve ser convocada por requisição de seis (6) membros do SCG Executivo. Todos os membros 
devem receber um aviso por escrito desta reunião, com pelo menos trinta (30) dias de 
antecedência. 

 

EXCLUR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

X EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

 

Seção 2. Reuniões (a) Uma reunião do SCG Executivo pode ser convocada pela Suprema Guardiã, ou 

deve ser convocada por requisição de seis (6) membros do SCG Executivo. Todos os membros 

devem receber um aviso por escrito ou por meio eletrônico desta reunião, com pelo menos cinco 

(5) dias de antecedência. 
 

MOTIVO DA  ALTERAÇÃO: 
 

Para permitir um tempo de resposta mais rápido para problemas emergentes. 

Para permitir outras formas de notificação para a reunião, ao invés do “correio tradicional”. A 

comunicação por e-mail é padrão agora. 
  

Submetido por: 

Shelly Cole - UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHQ, SG, Randy Hansen - UT, PASG 

Patrick Lehrman - IL, VASG, Diane Bloch - MI, PHQ, VSG, Maureen Wise - WI, PHQ, SGuide Melinda 

Kinders - KS 

 
 
 
 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 

 

EMENDA Nº 3 

 Página: POP-SCG 19.1 

Artigo _____________ Seção 1 Subseção acrescentar 4 

  

ONDE SE LÊ: 

 

Seção 1. Reuniões 

(1) Deve haver pelo menos duas (2) reuniões por ano. Uma (1), três (3) dias antes da Sessão Anual do 

SCG e uma (1) realizada durante o mês de Fevereiro ou Março. Esta última será chamada de reunião de 

meio de ano e não excederá três (3) dias. 

(2) A(O) Presidente do Conselho de Curadores e/ou a Suprema Guardiã pode convocar reuniões 

adicionais ou de emergência que podem ser conduzidas por qualquer meio tecnológico que seja 

considerado mais eficiente, ou presencialmente. 

(3) A(O) Presidente do Conselho de Curadores e/ou a Suprema Guardiã pode convidar outros para 

comparecer às reuniões se necessário, para relatar as atividades sobre as quais são responsáveis. POP-

SCG 1 

 

EXCLUIR 

X  ADICIONAR NOVO PARA LER 

X  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 

 

LEIA-SE: 

 

Seção 1. Reuniões 
(1) Deve haver pelo menos duas (2) reuniões por ano. Uma (1), três (3) dias antes da Sessão Anual do 
SCG e uma (1) realizada durante o mês de Fevereiro ou Março. Esta última será chamada de reunião de 
meio de ano e não excederá três (3) dias. 
(2) A(O) Presidente do Conselho de Curadores e/ou a Suprema Guardiã pode convocar reuniões 
adicionais ou de emergência que podem ser conduzidas por qualquer meio tecnológico que seja 
considerado mais eficiente, ou presencialmente. 
(3) A(O) Presidente do Conselho de Curadores e/ou a Suprema Guardiã pode convidar outros para 
comparecer às reuniões se necessário, para relatar as atividades sobre as quais são responsáveis. POP-
SCG 1 
(4) Qualquer reunião do Conselho de Curadores pode ser conduzida virtualmente a critério do 
Presidente. 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Para permitir que o Conselho de Curadores continue trabalhando em tempo hábil para a Filhas de Jó 
Internacional quando uma reunião presencial for desaconselhável ou impossível. Para permitir que os 
membros do Conselho de Curadores reduzam seu custo pessoal para comparecer às reuniões. 
 



SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHQ, SG, Randy Hansen - UT, PASG 
Patrick Lehrman – IL, VASG, VSG, Maureen Wise – WI, PHQ, SGuide, PHQ, Karen Keller – CA, Stephanie 
Lagerman – KS, 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

 
EMENDA Nº: #4 
 
Página: E-SCG-3 
 

Artigo III Seção 3 Subseção a, d, e 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 3. Visita Oficial  
(a) A Suprema Guardiã deve visitar oficialmente todos os CGJs e Bethéis subordinados ao 

Supremo, exceto os Bethéis que tenham sido instituídos a menos de três (3) meses do 
final de seu mandato. 

(b) Uma visita oficial é definida como o período ou períodos de tempo agendados para a Suprema 
Guardiã conduzir trabalhos oficiais com os membros do Bethel, Guardiã do Bethel e CGB. 
Uma visita oficial deve incluir uma Cerimônia apropriada ou outra atividade que tenha 
por objetivo promover a integração entre a Suprema Guardiã e os membros do Bethel. 

(c) Se ainda não tiver sido feita pela(o) Suprema(o) Deputada(o) ou pela(o) Suprema(o) 
Deputada(o) Assistente, imediatamente antes da visita oficial, a Suprema Guardiã deve 
fazer uma inspeção nas atas das reuniões do CGB, livros do Bethel, registros e relatórios 
anuais (Vide E-SCG Art. VII, Seç. 1 (a)(9)). Após constatar que os livros estão em ordem, a 
Suprema Guardiã deve assiná-los atestando sua condição. 

(d) A Suprema Guardiã, junto com a Guardiã do Bethel, deve reunir-se com o CGB. 
(e) A Suprema Guardiã, ou seu representante, deve reunir-se com membros de um CGJ e revisar 

seu progresso em promover a Ordem na sua Jurisdição. Ela também deve visitar pelo 
menos um Bethel para inspecionar o trabalho e a condição do Bethel.  
 

 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

   X  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
 

LEIA-SE: 

 
(a) A Suprema Guardiã deve se esforçar para visitar oficialmente presencialmente ou 

virtualmente todos os CGJs e Bethéis subordinados ao Supremo, exceto os Bethéis que 
tenham sido instituídos a menos de três (3) meses do final de seu mandato. 

(b) Uma visita oficial é definida como o período ou períodos de tempo agendados para a Suprema 
Guardiã conduzir trabalhos oficiais com os membros do Bethel, Guardiã do Bethel e CGB. 
Uma visita oficial deve incluir uma Cerimônia apropriada ou outra atividade que tenha 
por objetivo promover a integração entre a Suprema Guardiã e os membros do Bethel. 

(c) Se ainda não tiver sido feita pela(o) Suprema(o) Deputada(o) ou pela(o) Suprema(o) 
Deputada(o) Assistente, imediatamente antes da visita oficial, a Suprema Guardiã deve 
fazer uma inspeção nas atas das reuniões do CGB, livros do Bethel, registros e relatórios 
anuais (Vide E-SCG Art. VII, Seç. 1 (a)(9)). Após constatar que os livros estão em ordem, a 
Suprema Guardiã deve assiná-los atestando  atestar sua condição ao CGB, Vice Suprema 
Guardiã e Gerente Executivo por escrito dentro de trinta (30) dias após a visita. 

(d) A Suprema Guardiã, junto com a Guardiã do Bethel, deve reunir-se presencialmente ou 
virtualmente com o CGB. 



(e) A Suprema Guardiã, ou seu representante, deve reunir-se presencialmente ou virtualmente 
com membros de um CGJ e revisar seu progresso em promover a Ordem na sua 
Jurisdição. Ela também deve visitar pelo menos um Bethel para inspecionar o trabalho e a 
condição do Bethel.  
 

 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

 
Para permitir que a Suprema Guardiã conduza seus trabalhos e reveja as condições de uma 
Jurisdição sob o Supremo no caso de visitas pessoais não serem possíveis. 
 
SUBMETIDO POR: 
 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA, Patrick Lehrman – IL, VSGA, 
Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Sheila Galvin – SK, PHR, Melinda Kinders – KS 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA: #5 
 
Pagina: B-SGC-11 
 

Artigo XI Seção 3 Subseção b2 

 
ONDE SE LÊ: 
 

Seção 3. Comitê de Credenciais  
(a) O Comitê deve ser composto por três (3) membros.  
(b) Os deveres deste Comitê são os seguintes: 
 (1) Examinar cuidadosamente e aprovar as credenciais de todas as pessoas que reivindicam 
associação no SCG ou o direito para votar. (Vide C-SCG Art. IV, E-SGC Art. XV e POP-SCG-8)  
(2) Preparar uma lista completa de todos os delegados presentes e com direito de voto e 
arquivar o mesmo com a(o) Gerente Executiva(o) assim que possível depois que a Sessão 
Anual começar. 

 
 

EXCLUIR 

 X    ADICIONAR PARA LER 
 

 X    EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 
 

LEIA-SE: 
 

Seção 3. Comitê de Credenciais  
(a) O Comitê deve ser composto por três (3) membros.  
(b) Os deveres deste Comitê são os seguintes: 
 (1) Examinar cuidadosamente e aprovar as credenciais de todas as pessoas que reivindicam 
associação no SCG ou o direito para votar. (Vide C-SCG Art. IV, E-SGC Art. XV e POP-SCG-8)  
(2) Preparar uma lista completa de todos os delegados presentes e com direito de voto e 
arquivar o mesmo com a(o) Gerente Executiva(o) assim que possível depois que a Sessão 
Anual começar. 
(3) Se a votação for conduzida de forma virtual,  o Comitê deverá consultar a (o) Gerente 
Executiva (o) quanto aos deveres que ela exige que sejam por eles cumpridos para auxiliar 
na verificação da elegilibilidade para a votação.  

 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir a votação virtual a delegados que não podem estar presents na Suprema 
Sessão. No caso de votação virtual o processo de credenciamento será conduzido 
pela (o) Gerente Executiva (o), com assistencia do Comitê de Credenciais, caso 
necessário.  
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB Patrick Lehrman – IL, 
VGASB, Maureen Wise – WI, PHR, Guia SB, Melinda Kinders – KS  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO 
GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA: N.º 6 
 
Página: POP SCG 8 
Artigo         Seção 1 Subseção        . 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 1. Eleição de Oficiais Eletivos (E-SCG Art. XV Seç. 1) 
(a)  Carta de Intenção 

(1)  Aqueles que desejarem formalizar uma “Carta de Intenção” para aspirar ao 
cargo de Suprema Dirigente de Cerimônias ou Supremo Guarda Externo podem 
enviar uma carta ao(à) Gerente Executivo(a) até 15 de junho. 

(2)  A “Carta de Intenção” deve ser limitada a um máximo de quinhentas (500) 
palavras e deve ressaltar as competências e habilidades das partes interessadas, 
indicando uma razão pela qual ele / ela gostaria de ser eleito (a) como um oficial 
do Supremo Conselho Guardião. Esta será a única oportunidade que o(a) 
candidato(a) terá para passar esta informação ao corpo. 

(3)  Aqueles que escolherem não formalizar uma “Carta de Intenção”, ou que 
perderem o prazo, devem permanecer elegíveis para aspirar ao cargo no dia da 
eleição. 

(4)  Quaisquer “Carta de Intenção” recebidas no prazo devem ser impressas 
alfabeticamente pelo último nome da parte interessada e distribuída aos 
Delegados Votantes na Sessão Anual do SCG. 

(b)  Candidatos que aspirem um cargo eletivo devem ser solicitados a levantar-se e informar 
seu nome e jurisdição. 

 
EXCLUIR 
ADICIONAR LEITURA 
EMENDA À LEITURA (Sublinhe todas as mudanças ou adições) 

 
LEIA-SE: 
Seção 1. Eleição de Oficiais Eletivos (E-SCG Art. XV Seç. 1) 
(a) Carta de Intenção 

(1)  Aqueles que desejarem formalizar uma “Carta de Intenção” para aspirar ao 
cargo de Suprema Dirigente de Cerimônias ou Supremo Guarda Externo 
qualquer cargo eletivo podem devem enviar uma carta “Carta de Intenção” 
ao(à) Gerente Executivo(a) até 15 de junho. Apenas aqueles que preencherem 
uma “Carta de Intenção” até a data limite para serem elegíveis para a eleição. 

(2)  A “Carta de Intenção” (Formulário XXX) deve ser limitada a um máximo de 
quinhentas (500) palavras e deve ressaltar as competências e habilidades das 
partes interessadas, indicando uma razão pela qual ele/ela gostaria de ser eleito 
(a) como um oficial do Supremo Conselho Guardião. Esta será a única 
oportunidade que o(a) candidato(a) terá para passar esta informação ao corpo. 



(3)  Aqueles que escolherem não formalizar uma “Carta de Intenção”, ou que 
perderem o prazo, devem permanecer elegíveis para aspirar ao cargo no dia da 
eleição. 

(4)  Qualquer “Carta de Intenção” recebida no prazo deve ser impressa exibida 
alfabeticamente pelo último nome da parte interessada, e distribuída fornecida 
aos Delegados Votantes na Sessão Anual do SCG e disposta no Website Oficial. 

(b)  Candidatos que aspirem um cargo eletivo devem ser solicitados a levantar-se e informar 
seu nome e jurisdição. 

 
RAZÕES PARA MUDANÇA: 
Os deveres e responsabilidades dos membros do Supremo Conselho Guardião Executivo 
envolvem tomadas de decisão de um alto nível, requerem um bom conhecimento da Ordem e 
um comprometimento com o trabalho diligente em suas posições definidas e enquanto membro 
do Conselho de Curadores. É importante que o corpo votante tenha a oportunidade de revisar 
os nomeados e as habilidades que trazem aos cargos antes do momento da votação e, tornar 
uma CARTA DE INTENÇÃO compulsória, significa que as informações básicas de TODOS os 
candidatos estarão disponíveis para os delegados votantes antes da eleição. 
 
ENVIADA POR: 
Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle – VA, PHR, SG; Randy Hansen – UT, PSGA; Maureen Wise – 
WI, PHR, SGuia; Barb Von Leinen – MD, SDC; Ian Milne – QLD; Karen Keller – CA. 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA: N.º 7 
 
Página: POP SCG 8 
Artigo         Seção 2 Subseção        . 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores (Vide E-SCG Art. XV Seç. 2) 
(a) Candidatos que aspirem ao Conselho de Curadores devem ser solicitados a se levantar e 
informar seus nomes e jurisdições. 

(1) Aqueles que desejarem formalizar uma “Carta de Intenção” para aspirar ao Conselho 
de Curadores pode enviar uma carta para o(a) Gerente Executivo(a) até 15 de junho. 
(2) A “Carta de Intenção” deve ser limitada a um máximo de quinhentas (500) palavras e 
deve ressaltar as competências e habilidades das partes interessadas, indicando uma 
razão pela qual ele / ela gostaria de ser eleito(a) como um membro do Conselho de 
Curadores. Esta será a única oportunidade que o(a) candidato(a) terá para passar esta 
informação ao corpo. 
(3) Aqueles que escolherem não formalizar uma “Carta de Intenção”, ou que perderem o 
prazo, permanecerão elegíveis para aspirar ao cargo no dia da eleição. 
(4) Quaisquer “Carta de Intenção” recebidas no prazo devem ser impressas 
alfabeticamente pelo último nome da parte interessada e distribuída aos Delegados 
Votantes na Sessão Anual do SCG. 

 
EXCLUIR 
ADICIONAR LEITURA 
EMENDA À LEITURA (Sublinhe todas as mudanças ou adições) 

 
LEIA-SE: 
Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores (Vide E-SCG Art. XV Seç. 2) 
(a) Candidatos que aspirem ao Conselho de Curadores devem ser solicitados a se levantar e 
informar seus nomes e jurisdições. Carta de Intenção 

(1) Aqueles que desejarem formalizar uma “Carta de Intenção” para aspirar ao Conselho 
de Curadores pode devem enviar uma carta “Carta de Intenção” para o(a) Gerente 
Executivo(a) até 15 de junho. Apenas aqueles que enviares a “Carta de Intenção” até a 
data limite serão elegíveis para permanecer na eleição. 
(2) A “Carta de Intenção” (Formulário XXX) deve ser limitada a um máximo de quinhentas 
(500) palavras e deve ressaltar as competências e habilidades das partes interessadas, 
indicando uma razão pela qual ele / ela gostaria de ser eleito(a) como um membro do 
Conselho de Curadores. Esta será a única oportunidade que o(a) candidato(a) terá para 
passar esta informação ao corpo. 
(3) Aqueles que escolherem não formalizar uma “Carta de Intenção”, ou que perderem o 
prazo, permanecerão elegíveis para aspirar ao cargo no dia da eleição. 



(4) Qualquer “Carta de Intenção” recebidas no prazo devem ser impressas dispostas 
alfabeticamente pelo último nome da parte interessada, e distribuída fornecida aos 
Delegados Votantes na Sessão Anual do SCG e dispostas no Website Oficial. 

 
RAZÕES PARA MUDANÇA: 
Os deveres e responsabilidades dos membros do Conselho de Curadores envolvem tomadas de 
decisão de um alto nível, requerem um bom conhecimento da Ordem e um comprometimento 
com o trabalho diligente em várias áreas de responsabilidade como atribuições individuais aos 
membros do Conselho. 
É importante que o corpo votante tenha a oportunidade de revisar os nomeados e as 
habilidades que trazem aos cargos antes do momento da votação e, tornar uma CARTA DE 
INTENÇÃO compulsória, significa que as informações básicas de TODOS os candidatos estarão 
disponíveis para os delegados votantes antes da eleição. 
 
ENVIADA POR: 
Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle – VA, PHR, SG; Randy Hansen – UT, PSGA; Patrick Lehrman – IL, 
VSGA; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia; Barb Von Leinen – MD, SDC; Ian Milne – QLD; Karen Keller – CA; 
Melinda Kinders - KS. 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA: #8 

 
Página: POP – SCG 16 AUTORIDADE PARLAMENTAR 

 
Artigo  Seção 3 

 

ONDE SE LÊ: 
 
3. EMENDAS - Emendas a estas Constituições ou Estatutos ou Solicitações de Políticas 
devem ser aprovadas na Sessão Anual do SCG/GCG por dois terços (2/3) de votos a favor 
dos membros presentes e votantes. Emendas aos Procedimentos Operacionais Padrão 
devem ser aprovados na Sessão Anual do SCG/GCG pela maioria de votos a favor dos 
membros votantes e presentes. Somente emendas que afetam a revisão do Ritual serão 
decididas na Sessão Anual quando o Ritual estiver sendo considerado. Nenhuma outra 
emenda deve ser avaliada quando há uma revisão do Ritual. As emendas deverão ser 
submetidas por escrito ao(à) Gerente Executivo(a)/Grande Secretária(o) e devem ser 
recebidas até 01 de abril do ano da Sessão Anual em que serão avaliadas (data de 
submissão definida nas Regras e Regulamentos do GCG). Uma cópia das emendas 
propostas deve ser enviada a cada membro votante até ou antes de 01 de junho do ano da 
Sessão Anual em que serão avaliadas (Os prazos para emendas de GCG são definidos por 
suas regras e Regulamentos). 
 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LER 
 
X   EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 
 
 
LEIA-SE: 

 
3. EMENDAS - Emendas a estas Constituições ou Estatutos ou Solicitações de Políticas 
devem ser aprovadas na Sessão Anual do SCG/GCG por dois terços (2/3) de votos a favor 
dos membros presentes e votantes. Emendas aos Procedimentos Operacionais Padrão 
devem ser aprovados na Sessão Anual do SCG/GCG pela maioria de votos a favor dos 
membros votantes e presentes. Somente emendas que afetam a revisão do Ritual serão 
decididas na Sessão Anual quando o Ritual estiver sendo considerado. Nenhuma outra 
emenda deve ser avaliada quando há uma revisão do Ritual. As emendas deverão ser 
submetidas por escrito ao(à) Gerente Executivo(a)/Grande Secretária(o) e devem ser 
recebidas até 01 de abril 01  de março do ano da Sessão Anual em que serão avaliadas (data 
de submissão definida nas Regras e Regulamentos do GCG). Uma cópia das emendas 
propostas deve ser enviada a cada membro votante e postada em websites aplicáveis  até 
ou antes de 01 de junho do ano da Sessão Anual em que serão avaliadas (Os prazos para 
emendas de GCG são definidos por suas regras e Regulamentos). 



 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:  
Para permitir maior tempo entre a submisão das emendas e a Reunião annual. Isto dá a 
oportunidade de realizar fóruns e sessões virtuais de perguntas e respostas a fim de 
fomenter mais discussão, inclusão e  envolvimento de todos os envolvidos. Além disso, se o 
SCG precisar votar em emendas de forma virtual no futuro, isso permitiria a discussão e o 
debate em plataformas antes da votação. 
 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole –UT, PSG, Randy Hansen - UT PGASB, Sheila Galvin, SK 
  



Nº 9 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 

EMENDA:  
 
Página 2: _Concurso 2 

 
Artigo  VI  Seção 2 Subseção __ 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Seção 2. Requisitos de Julgamento 
 (a) Teste Escrito 
               (1) O teste consistirá de um exame escrito baseado em conhecimento geral sobre as FJI e do  
                      Ritual. Os testes preenchidos serão identificados apenas por um número pré-definido, e  
                      não pelo nome ou jurisdição da candidata. 
(b) Teste de Ritual (oral) 

(1) O teste oral será feito com a túnica do Bethel e paramentos completos. 
(2)         A Filha recitará uma fala de Iniciação de uma Mensageira como escolhida pelo  
               Comitê do Concurso. O julgamento será pela exatidão e apresentação. 

               (3)         A túnica com cordões brancos e outros paramentos oficiais serão inspecionados  
                              conforme as regras e regulamentos ou antes ou depois do teste oral, não durante. 
(c) Entrevista 
               (1)         Cada candidata terá uma entrevista privada de cinco (5) minutos com um grupo de     
                              juízes do concurso. 
               (2)         Os juízes terão recebido uma ficha de cada candidata contendo idade, escolaridade,  
                              treinamento, interesses, ambições e realizações nas Filhas de Jó. 
               (3)         A Filha será julgada por sua personalidade, dicção, sinceridade, boas maneiras,  
                              adaptação à situação e impressão geral que ela causa. 
(d) Aparência de Palco 

(1) O traje será de gala. 
               (2) O julgamento englobará a aparência total que a candidata apresenta, considerando  
                              sua personalidade, postura, porte, graça de movimentos, estilo de cabelo apropriado  
                              (para ela) e maneira de se vestir e arrumar. 
               (3) As semifinalistas serão julgadas não apenas por sua resposta a uma pergunta mas pela  
                          Impressão global que a candidata causa durante sua resposta. 
 
 
 

EXCLUIR 
 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 
   X  EMENDA PARA LER 
 
 



LEIA-SE: 
 
Seção 2. Requisitos de Julgamento  
(a)          Teste Escrito 
                (1) O teste consistirá de um exame escrito será baseado em conhecimento geral sobre o   
                              Livro de Cerimônias do Supremo, a Constituição e Estatutos, história e Ritual das FJI.  
                              e do Ritual. Os testes preenchidos serão identificados apenas por um número pré- 
                              definido, e não pelo nome ou jurisdição da candidata. 

 
(b) Teste de Ritual  (oral) 

(1) O teste oral será feito com os paramentos oficiais da oficial do Bethel a túnica do  
                Bethel e paramentos completos. 
(2) A Filha recitará uma fala de Iniciação de uma Mensageira da edição atual do Ritual  
               das FJI como escolhida pelo Comitê do Concurso. O julgamento será pela exatidão e  
               apresentação. 
(3) A túnica com cordões brancos e outros paramentos oficiais serão inspecionados  
               conforme as regras e regulamentos ou antes ou depois do teste oral, não durante. 

 
(c) Entrevista  
               (1) Cada candidata terá uma entrevista privada de cinco (5) minutos com um grupo de     
                              juízes do concurso. 

 i.  O tempo da entrevista será limitado a cinco (5) minutos por Candidata  

ii. Podem ser concedidos dois (2) minutos adicionais à entrevista nos casos em 
que seja solicitada tradução.  

               (2) Os juízes As Candidatas entregarão terão recebido uma ficha (currículo) de cada  
                              candidata contendo idade, escolaridade, treinamento, interesses, ambições e  
                              realizações nas Filhas de Jó. 
               (3) A Filha será julgada por sua personalidade, dicção, sinceridade, boas maneiras,  
                              adaptação à situação e impressão geral que ela causa. 

 
(d) Aparência de Palco Apresentação do Evento  

(1) Concurso.  O traje será de gala formal. 
               (2) O julgamento englobará a aparência total que a candidata apresenta, considerando  
                              sua personalidade, postura, porte, autenticidade, confiança e conforto geral  
                              apresentando-se graça de movimentos, estilo de cabelo apropriado  
                              (para ela) e maneira de se vestir e arrumar. 

(3) As semifinalistas serão julgadas não apenas por sua resposta a uma pergunta mas pela  
                          Impressão global que a candidata causa durante sua resposta. 
 
(f) Pergunta Espontânea 

(1) As Candidatas serão julgadas por suas respostas espontâneas a uma pergunta  

               determinada pelo Comitê do Concurso de MFJI. 
(2) O julgamento englobará a impressão geral que a candidata apresenta, considerando 

sua personalidade, conteúdo de resposta e confiança ao falar em público. 
 

 
 
 
 



MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Permitir a realização de um concurso virtual e/ou participação virtual das candidatas. Para ser 
verdadeiramente Internacional, devemos abraçar as Filhas de todo o mundo das FJI. Além disso, dar 
uma melhorada na linguagem. 
 
SUBMETIDA POR: 
Amanda LeBlanc – MN; Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle - VA, PHR, SG; Randy Hansen - UT, 

PSGA; Patrick Lehrman – IL, VSGA; Diane Bloch – MI, PHR, VSG; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia  

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 
EMENDA: Nº 10  

 
Página: _Concurso 4 

 
 

Artigo  IX  Seção 3 Subseção 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Seção 3. Despesas 
(a) À Miss Filha de Jó Internacional deve ser prontamente emitido um cheque pelo(a) Gerente Executivo(a) 

para despesas promocionais aprovadas como definido em POP-SCG-3 Seç 13 (a), mediante a apresentação 
de um comprovante. 
(1) Qualquer parte deste fundo que não seja gasta para uso promocional deve retornar para o 

Supremo Escritório e ser retida para uso similar no ano seguinte. 

(b) Para reembolso de despesas de viagem a Miss FJI deve apresentar um relatório mensal de despesas, 
acompanhado dos recibos originais, para o(a) Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser 
enviadas também aos Presidentes dos Comitês do Concurso de Miss FJI e de Finanças.  

(c) A Miss FJI deve receber uma joia de Past Miss FJI (J-160 folhada a ouro, como mostrado no catálogo de 
joias oficial) (Vide POP-SCG-3, Seç 13 (e)) ao final de seu mandato, caso tenha preenchido 
satisfatoriamente todos os requisitos como definidos nestas Regras e Regulamentos, de acordo com a 
opinião do Comitê do Concurso.  

(d) Despesas adicionais são as seguintes: 

 (1) Identificações para as candidatas. 
 (2) Presentes especiais para as semifinalistas. 
 (3) Faixa e flores para a nova Miss FJDI. 
 (4) Mimos adequados para cada candidata. 
               (5) Almoço para todas as candidatas, juízes, Mestre/Mestra de Cerimônias, Miss FJI e  
                          Comitê do Concurso. 
 (6) Impressão de programas para a noite do Concurso. 
 (7) Uma insígnia adequada para a nova Miss FJI usar durante o ano. 
 (8) Despesas do Comitê e postagens. 
 (9) Decoração para o almoço. 
              (10) Decoração de palco. 
              (11) Prêmios para récita do Ritual, teste escrito, artigo e Miss Simpatia. 
(e) As despesas do Concurso devem ser pagas pelo SCG usando-se o formulário regular de  
             comprovação emitido pelo Comitê de Finanças e enviado para o(a) Presidente do Comitê de  
             Finanças. 
(f)          O total de despesas para (a) acima não deve exceder o valor dos fundos acumulados  
             arrecadados para a operacionalidade do Concurso, com exceção da marcha da moeda e  
             contribuições designadas para uso promocional como definido anteriormente. O saldo  
             remanescente deve ser acumulado na conta do Concurso. 
(g)         À(O) Presidente do Concurso de Miss FJI, a seu pedido, deve ser adiantada a soma de  
             quinhentos dólares (US$500) para despesas do Comitê. Este adiantamento deve ser emitido  
             dentro de trinta (30) dias do pedido. Qualquer parte destes fundos que não for utilizada deve  
             retornar para o Supremo Escritório dentro de trinta (30) dias após a Sessão Anual realizada. Um  
             relatório deve ser feito na Sessão Anual listando todas as despesas feitas com este  
             adiantamento, assim como quaisquer despesas adicionais subsequentemente aprovadas. 
 



EXCLUIR 

 X ADICIONAR NOVO PARA LER 

EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 

 
LEIA-SE: 

 
Seção 3. Despesas 
(a)       À Miss Filha de Jó Internacional deve ser prontamente emitido um cheque pelo(a) Gerente Executivo(a) 

para despesas de viagens ou promocionais aprovadas como definido em POP-SCG-3 Seç 13 (a), mediante 

a apresentação de um comprovante. 
(1) Qualquer parte deste fundo que não seja gasta para uso de viagem ou promocional deve 

retornar para o Supremo Escritório e ser retida para uso similar no ano seguinte. 
(b) Para reembolso de despesas de viagem a Miss FJI deve apresentar um relatório mensal de  
             despesas, acompanhado dos recibos originais, para o(a) Gerente Executivo(a). Cópias deste  
             relatório devem ser enviadas também aos Presidentes dos Comitês do Concurso de Miss FJI e  
             de Finanças.  
(c) A Miss FJI deve receber uma joia de Past Miss FJI (J-160 folhada a ouro, como mostrado no  
             catálogo de joias oficial) (Vide POP-SCG-3, Seç 13 (e)) ao final de seu mandato, caso tenha  
             preenchido satisfatoriamente todos os requisitos como definidos nestas Regras e Regulamentos,  
             de acordo com a opinião do Comitê do Concurso.  

(d)  As despesas adicionais são as seguintes podem incluir o seguinte: 

               (1) Identificações, peças para transporte e presentes para as candidatas. 
 (2) Presentes especiais para as semifinalistas. 
 (3) Faixa e flores para a nova Miss FJDI. 

 (4) Mimos adequados para cada candidata. 
               (5) Almoço incluindo todas as candidatas, juízes, Mestre/Mestra de Cerimônias, Miss FJI,  
                          Past Miss FJI e outros(as) conforme determinados(as) pelo Comitê do Concurso. 
 (6) Impressão de Programas para a noite do Concurso. 
 (7) Uma insígnia adequada para a nova Miss FJI usar durante o ano.  
 (8) Despesas do Comitê e postagens. 
 (9) Decoração para o almoço. 
 (10) Decoração de palco. 
               (11) Prêmios para pontuações altas, vice-campeã e Miss FJI.  récita do Ritual,  
                          teste escrito, artigo e Miss Simpatia. 
 (12) Taxas relacionadas a necessidades ou requisitos técnicos 
(e) As despesas do Concurso devem ser pagas pelo SCG usando-se o formulário regular de  
             comprovação emitido pelo Comitê de Finanças e enviado para o(a) Presidente do Comitê de  
             Finanças. 
(f) O total de despesas para (a) acima não deve exceder o valor dos fundos acumulados  
             arrecadados para a operacionalidade do Concurso, com exceção da marcha da moeda e  
             contribuições designadas para uso promocional como definido anteriormente. O saldo  
             remanescente deve ser acumulado na conta do Concurso. 
(g) À(O) Presidente do Concurso de Miss FJI, a seu pedido, deve ser adiantada a soma de  
             quinhentos dólares(US$500) para despesas do Comitê. Este adiantamento deve ser emitido  
             dentro de trinta (30) dias do pedido. Qualquer parte destes fundos que não for utilizada deve  
             retornar para o Supremo Escritório dentro de trinta (30) dias após a Sessão Anual realizada. Um  
             relatório deve ser feito na Sessão Anual listando todas as despesas feitas com este  
             adiantamento, assim como quaisquer despesas adicionais subsequentemente aprovadas. 
 
. 



MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir a realização de concurso virtual e/ou participação virtual das candidatas. Para ser 
verdadeiramente Internacional, devemos abraçar as Filhas de todo o mundo das FJI. As 
correções nas despesas são para refletir as despesas atuais dos Comitês do Concurso e da 
Organização da Suprema Sessão em vigor há vários anos. 

 

SUBMETIDA POR: 

Amanda LeBlanc – MN; Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle - VA, PHr, SG; Randy Hansen - UT, 

PSGA; 
Patrick Lehrman – IL, VSGA, VSG; Maureen Wise – WI, PHr, SGuia 

 
 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 

 
EMENDA: Nº 11 

 
Página: Concurso 4 
 

Artigo  X  Seção 2 Subseção __ 

 
ONDE SE LÊ: 

 

ARTIGO X 
COMITÊ DE MISS FILHA DE JÓ INTERNACIONAL  
 
Seção 1. Membros 
(a)  Os membros deste Comitê estão definidos em E-SCG, Art. XI, Seção 5. 

 
Seção 2. Deveres do Comitê 
(a)  A autoridade e deveres deste Comitê devem englobar a administração total, incluindo promoção  
              e produção, do Concurso de Miss FJI. 
                (1) Preparar e enviar informações e formulários de inscrição relativos ao Concurso para 
                          todas as Grandes Jurisdições e Supremos Deputados. 
 (2) Enviar questionários de informações pessoais para todas as candidatas. 
               (3) Determinar o número de semifinalistas com base no número de candidatas;  
                          aproximadamente um terço (1/3) do número de candidatas. 
 (4) Preparar pergunta(s) para as semifinalistas. 
               (5) Providenciar pelo menos cinco (5) juízes de Concurso, dos quais apenas dois (2) podem  
                          ser Past Guardiãs de Bethel ou Past Guardiões Associados de Bethel, preferencialmente  
                          de jurisdições, Grandes ou Suprema, não representadas por uma candidata no  
                          Concurso. Os outros três (3) juízes devem ser Past Miss FJI ou membros de  
                          Organizações da Família Maçônica. Os deveres destes juízes serão fazer uma entrevista  
                          pessoal com cada candidata, conforme agendado pelo Comitê do Concurso, e julgar o  
                          quesito de aparência de palco de cada candidata. 
               (6) Providenciar pelo menos cinco (5) juízes para a apresentação do teste oral de Ritual,  
                          incluindo a inspeção dos paramentos. Todos os juízes devem ser membros ou ter sido  
                          membros de Conselhos Guardiões de Bethel, preferencialmente de jurisdições (Grandes  
                          ou Suprema) não representadas por uma candidata no Concurso. 
 (7) Instruir os juízes sobre todos os aspectos da competição. 
               (8)  Providenciar um(a) Mestre ou Mestra de Cerimônias para o Concurso e informá-lo(a)  
                           sobre as intenções do Comitê em relação à produção do Concurso. 

(9) Determinar a taxa de inscrição no Concurso, tendo em mente que o Concurso é  

             autossuficiente. 
 (10) Providenciar identificações para as candidatas. 
               (11) Providenciar uma faixa e flores para a nova Miss FJI. (Uma coroa para ser passada de  
                          uma Miss à outra deve ser providenciada pelo SCG. Vide POP-SCG-3 Seç 13 (d)).  

 (12) Providenciar um presente especial para as semifinalistas. 
 (13) Providenciar premiação para récita do Ritual, teste escrito, artigo e Miss Simpatia. 
 (14) Providenciar mimos adequados para cada candidata. 
               (15) Encomendar uma joia de Past Miss FJI (J-160 folheada a ouro, como mostrada no  
                          catálogo de joias oficial). Vide POP-SCG-3 Seç 13 (e)). 
               (16) Planejar e realizar um almoço para todas as candidatas, juízes, Mestre/Mestra de  



                          Cerimônias, Miss FJI e o Comitê do Concurso. 
 (17) Preparar programas impressos para a noite do desfile de palco. 
 (18) Planejar entretenimentos para os intervalos durante a noite do desfile de palco. 

(19) Fazer uso de ideias originais e procedimentos que façam do Concurso uma ocasião de sucesso e 
memorável para todas as candidatas, Filhas e adultos presentes. 

(20) Providenciar uma insígnia adequada para a Miss Filha de Jó Internacional usar durante o ano. 
               (21) Garantir que a capa e a coroa de Miss Filha de Jó Internacional estejam limpas e  
                          devolvidos antes da Sessão Anual do SCG. 

(22) Garantir que os fundos não gastos concedidos à Miss FJI para fins promocionais sejam  

               devolvidos à(o) Gerente Executivo(a) ao final da Sessão Anual na qual ela deixa o  

               cargo. 
 

EXCLUIR 

  X ADICIONAR NOVO PARA LER 

EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 

 
 
Will READ: 

 
 

ARTIGO X  
COMITÊ DE MISS FILHA DE JÓ INTERNACIONAL  
 
Seção 1. Membros 
(a)  Os membros deste Comitê estão definidos em E-SCG, Art. XI, Seção 5. 
 
Seção 2. Deveres do Comitê 
(a)  A autoridade e deveres deste Comitê devem englobar a administração total, incluindo promoção  
              e produção, do Concurso de Miss FJI. 
                (1) Preparar e enviar informações e formulários de inscrição relativos ao Concurso para  
                          todas as Grandes Jurisdições e Supremos Deputados. 
 (2) Enviar questionários de informações pessoais para todas as candidatas. 
               (3) Determinar o número de semifinalistas com base no número de candidatas;  
                          aproximadamente um terço (1/3) do número de candidatas. 
 (4) Preparar pergunta(s) para as semifinalistas. 
                (5) Providenciar juízes de Concurso suficientes para julgar com eficiência cada competição  

                          do Concurso. pelo menos cinco (5) juízes de Concurso, dos quais apenas dois (2)  

                          podem ser Past Guardiãs de Bethel ou Past Guardiões Associados de Bethel, Deve ser  

                          dada preferência por juízes como Past Misses FJI, representantes adultos de  

                          Organizações da Família Maçônica e adultos de jurisdições não representadas por uma  

                          candidata no Concurso. preferencialmente de jurisdições, Grandes ou Suprema, não  

                          representadas por uma candidata no Concurso. Os outros três (3) juízes devem ser Past  

                          Miss FJI ou membros de Organizações da Família Maçônica. Os deveres destes juízes  

                          serão fazer uma entrevista pessoal com cada candidata, conforme agendado pelo  

                          Comitê do Concurso, e julgar o quesito de aparência de palco de cada  

                          candidata. 
(6)          Providenciar pelo menos cinco (5) juízes para a apresentação do teste oral de Ritual,  

                incluindo a inspeção dos paramentos. Todos os juízes devem ser membros ou ter sido  

                          membros de Conselhos Guardiões de Bethel, preferencialmente de jurisdições (Grandes  
                          ou Suprema) não representadas por uma candidata no Concurso. 



 (7) Instruir os juízes sobre todos os aspectos da competição. 

 (8) Providenciar um(a) Mestre ou Mestra de Cerimônias para o Concurso e informá-lo(a)  
                          sobre as intenções do Comitê em relação à produção do Concurso. 

(9) Determinar a taxa de inscrição no Concurso, tendo em mente que o Concurso é  

             autossuficiente. 
 (10) Providenciar identificações, peças de transporte e/ou presentes para as candidatas. 

(11) Providenciar uma faixa e flores para a nova Miss FJI. (Uma coroa para ser passada de  

                          uma Miss à outra deve ser providenciada pelo SCG. Vide POP-SCG-3 Seç 13 (d)).  

 (12) Providenciar um presente especial para as semifinalistas. 
(13) Providenciar premiação para pontuações altas, vice-campeã e Miss FJI. récita do Ritual, teste 

escrito, artigo e Miss Simpatia 
 (14) Providenciar mimos adequados para cada candidata. 

(15) Encomendar uma joia de Past Miss FJI (J-160 folheada a ouro, como mostrada no  

                          catálogo de joias oficial). Vide POP-SCG-3 Seç 13 (e)). 
(16) Planejar e realizar um almoço incluindo todas as candidatas, juízes, Miss FJI, Past Miss FJI  e 

outros(as) conforme determinado pelo Comitê do Concurso. para todas as candidatas, juízes, 

Mestre/Mestra de Cerimônias, Miss FJI e o Comitê do Concurso 
 (17) Preparar programas impressos criados para a noite do desfile de palco. o evento  
                              Concurso. 

 (18) Planejar entretenimentos para os intervalos durante a noite do desfile de palco.  
(19)       Fazer uso de ideias originais e procedimentos que façam do Concurso uma ocasião de sucesso e 

memorável para todas as candidatas, Filhas e adultos presentes. 

 (20) Providenciar uma insígnia adequada para a Miss Filha de Jó Internacional usar durante o  

                          ano. 
(21) Garantir que a capa e a coroa de Miss Filha de Jó Internacional estejam limpas e sejam 

                          devolvidas antes da Sessão Anual do SCG. 
(22) Garantir que os fundos não gastos concedidos à Miss FJI para fins promocionais sejam  

               devolvidos à(o) Gerente Executivo(a) ao final da Sessão Anual na qual ela deixa o  

               cargo. 
 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Permitir a realização de concurso virtual e/ou participação virtual das candidatas. Para ser 
verdadeiramente Internacional, devemos abraçar as Filhas de todo o mundo das FJI. As 
correções nos deveres do Comitê são para refletir as despesas atuais  dos Comitês do Concurso e 
da Organização da Suprema Sessão em vigor há vários anos. 

 
SUBMETIDA POR: 
Amanda LeBlanc – MN; Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle - VA, PHR, SG; Randy Hansen - UT, 
PSGA; Patrick Lehrman – IL, VSGA, VSG; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
Emenda: #12 

 
Página: Instruções para Reuniões de Supremo Bethel 

 
Artigo _____ Seção ______ Subseção _____________ 
 

 

ONDE SE LÊ: 
 

O Supremo Bethel está aberto da mesma maneira que um Bethel regular como por 
Ritual. 

 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LEITURA 
 
X   EMENDA PARA LEITURA (sublinhar todas as mudanças ou adições) 

 
 

LEIA-SE:  
 
               O Supremo Bethel está aberto da mesma maneira que um Bethel regular como 
pelo Ritual, exceto em uma reunião aberta sem proficiência. 
 
 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Adequar a coleta de dinheiro (taxas) e permitir uma potencial opção virtual para a Reunião 
Anual de Supremo Bethel. 
 
SUBMETIDO POR: 
 
Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, 
PGASB Patrick Lehrman – IL, Vice GASB, Maureen Wise – WI, PHR, Guia do SB Ian Milne – 
QLD, Melinda Kinders – KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: ___2021_ 

 
EMENDA: Nº 13 

 
Página: ___SB 1__________________________ 

 

Artigo __V___ Seção __1-2____ Subseção _____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 
ARTIGO V REUNIÕES 
Seção 1. Trabalhos 

(a) O Supremo Bethel deve realizar sua Reunião Anual durante e independente da Sessão Anual do            
       SCG, com o consentimento e sob a autorização do SCG.  
(b) As pessoas com direito de assistir devem apresentar sua identificação oficial, ou apresentar um  

recibo de taxas atualizado de seu Bethel (Formulário 141), ou ser afiançado por um membro de seu CGB.    
(c) Escolta e Apresentações podem incluir: Honoráveis Rainhas, Past Honoráveis Rainhas,  

Princesas, Suprema Guardiã, Supremo Guardião Associado e Comitê do Supremo Bethel.  
(d) A Sessão de Trabalho pode consistir de relatórios, relatórios das Supremas Representantes, 

 sorteio para seleção de Oficiais e Representantes, recomendações e tantos outros trabalhos quanto o 
Comitê do Supremo Bethel e Honorável Rainha do Supremo Bethel julguem necessários. Prêmios e 
Méritos podem ser apresentados nesta reunião. Propostas de emendas a estas Regras e Regulamentos 
devem ser tratadas sob a ordem de Novos Trabalhos.    

(e) Um relatório desta sessão de trabalho pode ser incluso nos Supremos Procedimentos.  
 
Seção 2. Instalação 

(a) O Supremo Bethel deve conduzir sua Instalação de Oficiais e Representantes em um período 

selecionado pela Suprema Guardiã. The Supreme Bethel shall conduct its Installation of 
Officers and Representatives at a time selected by the Supreme Guardian. 

(b) As Oficiais Instaladoras, com exceção da Oficial Instaladora, que deve ser a Honorável Rainha do 
Supremo Bethel (HRSB) e da Musicista Instaladora, devem ser selecionadas entre Honoráveis Rainhas 
e Past Honoráveis Rainhas que não tenham atingido a maioridade e que se tenham inscrito para este 
sorteio. O sorteio deve ser feito imediatamente após o término do sorteio para Oficiais do Supremo 
Bethel e Representantes. Um recipiente separado deve ser providenciado para estes nomes.  

 

EXCLUIR 

ACRESCENTAR  NOVO PARA LER 
 

X   EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 
 

LEIA-SE: 
 
ARTIGO  V REUNIÕES 
Seção 1. Trabalhos 
(a) O Supremo Bethel deve realizar sua Reunião Anual durante e independente da Sessão Anual 

do SCG, com o consentimento e sob a autorização do SCG.  
(b)  As pessoas com direito de assistir, devem apresentar sua identificação oficial, ou 
apresentar um recibo de taxas atualizado de seu Bethel (Formulário 141) ou ser afiançado por um 
membro de seu CGB. 
(c) Escolta e Apresentações podem incluir: Honoráveis Rainhas, Past Honoráveis Rainhas,  



Princesas, Suprema Guardiã, Supremo Guardião Associado e Comitê do Supremo Bethel.  
 (d) A Sessão de Trabalho pode consistir de relatórios, relatórios das Supremas Representantes, sorteio para 

seleção de Oficiais e Representantes, recomendações e tantos outros trabalhos quanto o Comitê do 
Supremo Bethel e a Honorável Rainha do Supremo Bethel julguem necessários. Prêmios e Méritos podem 
ser apresentados nesta reunião. Propostas de emendas a estas Regras e Regulamentos devem ser 
tratadas sob a ordem de Novos Trabalhos ou no momento e pelo método designado pelo SCG. 

(e) Um relatório desta sessão de trabalho pode ser incluso nos Supremos Procedimentos.  
(f) Durante o ano, uma (1) ou mais reuniões e atividades virtuais  das Oficiais do Supremo  
                Bethel e Representantes, podem ocorrer sob a orientação do Comitê do Supremo Bethel. 
 
Seção 2. Instalação 
(a) O Supremo Bethel deve conduzir sua Instalação de Oficiais e Representantes em um período e pelo método 

selecionado pela Suprema Guardiã e pelo Comitê do Supremo Bethel.  
(b) As Oficiais Instaladoras, com exceção da Oficial Instaladora, que deve ser a Honorável Rainha do Supremo 

Bethel (HRSB) e da Musicista Instaladora, devem ser selecionadas entre Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis 
Rainhas que não tenham atingido a maioridade e que tenham se inscrito para este sorteio. O sorteio deve ser 
feito imediatamente após o término do sorteio para Oficiais do Supremo Bethel e Representantes. Um 
recipiente separado deve ser providenciado para estes nomes.  

 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir a participação virtual do Supremo Bethel na Sessão Anual. Permitir reuniões e atividades 
virtuais durante o ano. 
 
SUBMETIDA POR: 
Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick 
Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Barb Von Leinen – MD, SM, Stephanie Lagerman – KS, 
Melinda Kinders – KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: ___2021_ 

 
EMENDA: Nº 14 
 
Página: ___SB 2__________________________ 
 

Artigo __VII___ Seção __1____ Subseção _____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Seção 1. Elegibilidade 
(a) Uma Filha deve ser um membro regular em seu Bethel e deve estar registrada para a Sessão Anual do SCG e 

para o sorteio do Supremo Bethel, e estar presente na reunião do Supremo Bethel para ser elegível para a 
seleção como uma Oficial ou Representante do Supremo Bethel. 

(b) Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis Rainhas aspirantes ao cargo de HRSB devem preencher uma Carta de 
Intenção afirmando que ela e seus pais ou tutor(es) estão cientes das responsabilidades como definidas em 
SB, Art. XI, Seç.1. A Carta de Intenção para o cargo de HRSB deve ser assinada pela Filha, um dos pais ou tutor 
legal e/ou um Membro Executivo do CGB, Deputado(a) ou Grande Guardiã (nenhum deles que seja 
relacionado à Filha) e submetida ao Comitê do Supremo Bethel e com selo do correio datado até quarenta e 
cinco (45) dias antes da Abertura Formal da Suprema Sessão. 

(c) Filhas que tenham submetido uma carta de intenção para o cargo de Honorável Rainha do Supremo Bethel 
devem ser solicitadas a passar por um padrão mínimo de exemplificação do Ritual ou do Livro de Cerimônias 
do SCG e de conhecimento da Ordem. 
(1) O Comitê do Supremo Bethel deve determinar o método apropriado de avaliação dos   

requerimentos acima. 
(2) O Comitê do Supremo Bethel deve nomear um júri para conduzir as avaliações. O júri  

deve consistir de cinco (5) a sete (7) pessoas incluindo dois (2) membros do Comitê do Supremo Bethel e a 
Honorável Rainha do Supremo Bethel. 

(3) Todas as Filhas devem atingir “um padrão mínimo” que significa uma pontuação média de 75% ou 
acima em cada uma das categorias. 

(4) As avaliações de conhecimento geral e exemplificação do Ritual devem ser conduzidas  
antes da Abertura Formal da Suprema Sessão. 

(5) Todas as Filhas que atingirem o padrão mínimo devem ter seus nomes incluídos no  
sorteio para Honorável Rainha do Supremo Bethel como definido em Supremo Bethel, Art. VIII, Sorteio, 
Seç.3. 

(d) Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis Rainhas que aspirem por qualquer outro cargo da linha de oficias do 
Supremo Bethel deve preencher uma Carta de Intenção afirmando que ela e seus pais ou tutor(es) estão 
cientes das responsabilidades como definido em SB, Art. XI, Seç.1. A Carta de Intenção para qualquer outro 
cargo da linha de oficiais do Supremo Bethel deve ser assinada pela Filha, um dos pais ou tutor legal e ou um 
Membro Executivo do CGB, Deputado(a) ou Grande Guardiã (nenhum deles que seja relacionado à Filha) e 
submetida ao Comitê do SB quando registrar para o Supremo Bethel durante a Suprema Sessão. 

 (e) Uma Oficial ou Representante do Supremo Bethel que tenha sido suspensa ou expulsa de seu Bethel deve perder seu 
cargo e/ou honrarias no Supremo Bethel. 

EXCLUIR 

ADICIONAR  NOVO PARA LER 

XX  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 
 



LEIA-SE: 
 

Seção 1. Elegibilidade 
(a) Uma Filha deve ser um membro regular em seu Bethel e , deve estar registrada para a Sessão Anual 

do SCG e para o sorteio do Supremo Bethel, e estar presente na reunião do Supremo Bethel ou 
estar registrada como Filha participante virtual para ser elegível para a seleção como uma 
Oficial ou Representante do Supremo Bethel. 

(b) Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis Rainhas aspirantes ao cargo de HRSB devem preencher uma 
Carta de Intenção afirmando que ela e seus pais ou tutor(es) estão cientes das responsabilidades 
como definidas em SB, Art. XI, Seç.1. A Carta de Intenção para o cargo de HRSB deve ser assinada 
pela Filha, um dos pais ou 

                    tutor legal e ou um Membro Executivo do CGB, Deputado(a) ou Grande Guardiã (nenhum  

                    deles que seja relacionado à Filha) e submetida ao Comitê do Supremo Bethel e com selo  
                       do correio datado até quarenta e cinco (45) dias antes da Abertura Formal da Suprema 
                       Sessão do sorteio do Supremo Bethel. 

(c) Filhas que tenham submetido uma carta de intenção para o cargo de Honorável  
Rainha do Supremo Bethel devem ser solicitadas a passar por um padrão mínimo de exemplificação 
do Ritual ou do Livro de Cerimônias do SCG e de conhecimento da Ordem. 
(1) O Comitê do Supremo Bethel deve determinar o método apropriado de avaliação dos 

requerimentos acima. 
(2) O Comitê do Supremo Bethel deve nomear um júri para conduzir as avaliações.  

O júri deve consistir de cinco (5) a sete (7) pessoas incluindo dois (2) membros do Comitê do 
Supremo Bethel e a Honorável Rainha do Supremo Bethel. 

(3) Todas as Filhas devem atingir “um padrão mínimo” que significa uma pontuação  
média de 75% ou acima em cada uma das categorias. 

(4) As avaliações de conhecimento geral e exemplificação do Ritual devem ser  
conduzidas antes da Abertura Formal da Suprema Sessão. do sorteio do Supremo Bethel e 
podem ser feitas presencial ou virtualmente. 

(5) Todas as Filhas que atingirem o padrão mínimo devem ter seus nomes incluídos  
no sorteio para Honorável Rainha do Supremo Bethel como definido em Supremo Bethel, Art. 
VIII, Sorteio, Seç.3. 

(d) Honoráveis Rainhas e Past Honoráveis Rainhas que aspirem por qualquer outro  
cargo da linha de oficias do Supremo Bethel deve preencher uma Carta de Intenção afirmando que 
ela e seus pais ou tutor(es) estão cientes das responsabilidades como definido em SB, Art. XI, Seç.1. A 
Carta de Intenção para qualquer outro cargo da linha de oficiais do Supremo Bethel deve ser 
assinada pela Filha, um dos pais ou tutor legal e ou um Membro Executivo do CGB, Deputado(a) ou 
Grande Guardiã (nenhum deles que seja relacionado à Filha) e submetida ao Comitê do SB. quando 
registrar para o Supremo Bethel durante a Suprema Sessão.  

(e) Uma Oficial ou Representante do Supremo Bethel que tenha sido suspensa ou  
expulsa de seu Bethel deve perder seu cargo e/ou honrarias no Supremo Bethel. 

 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir a participação virtual e elegibilidade no Supremo Bethel. 
 
SUBMETIDA POR: 
 
Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick 
Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia 
Barb Von Leinen – MD, SMa Stephanie Lagerman – KS  
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: ___2021_ 
 
EMENDA: Nº 15 
 
Página: ___SB 3__________________________ 
 

Artigo __VIII___ Seção __1-3____ Subseção _____________ 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 2. Preparação dos Materiais  

(a) Cada Filha deve preencher o cartão de registro do Supremo Bethel, o qual é assinado por um 
adulto endossando. 

(b) Cartões de registro são revisados quanto à legibilidade e preenchimento pelo Comitê do Supremo Bethel. 
É exigido um cartão de taxas válido para aceitação do cartão de registro. Mesmo em anos nos quais é 
aceito o pré-registro, a Filha deve ir à mesa de registro ao Supremo Bethel para ter seu cartão de taxas 
verificado e seu cartão revisado e incluído no sorteio. 

(c) O recipiente Nº 1 (arquivo de cartão) deverá conter todos os cartões de registro verificados na Sessão 
Anual do SCG, preenchido por Jurisdição. Cada cartão deverá ter claramente identificada a categoria de 
Sorteio aprovada e solicitada. 

(d) O recipiente Nº 2 conterá um disco com o nome de cada Jurisdição que tenha uma Filha 
registrada para o sorteio do Supremo Bethel. 

(e) Uma lista de todos os postos de Oficiais do SB, Representantes do SB e Oficiais Instaladoras do SB 
deverá ser fornecida à HRSB para ser utilizada para identificar os postos a serem sorteados. Uma 
etiqueta para cada cargo deverá ser fornecida para o Comitê do SB identificar cada cartão com o 
cargo sorteado. 

(f) Três (3) recipientes adicionais devem ser fornecidos para o sorteio manual das Oficiais do 
Supremo Bethel: 
(1) Sorteio de cartões de registro para Filhas elegíveis e qualificadas para o cargo de Honorável 

Rainha do Supremo Bethel como definido no Artigo VII, Elegibilidade e Restrições, Seção 1. 
Elegibilidade (Recipiente N. 5). 

(2) Sorteio de cartões de registro para todas as Filhas qualificadas a registrar para todos os 
demais cargos do Supremo Bethel (Recipiente No. 3). 

              (3) Discos de Jurisdições já selecionadas (Recipiente No. 4). 
      (g)  Para o sorteio eletrônico das Representantes do Supremo Bethel e Oficiais Instaladoras: 
            (1)  Programa de base de dados eletrônica contendo todos os postos de Representantes do 
                  SupremoBethel e de Oficiais Instaladoras. 

(2) A Base de dados eletrônica é alimentada pelas informações do cartão de registro ao  
     Supremo Bethel. 
(3) A Base de dados deve ser programada para seleção randômica de Jurisdições e Filhas 

elegíveis de acordo com as regras do Supremo Bethel. 
 
Seção 3. Sorteio 

(a) A preparação para o Sorteio deve se realizar como segue: 

(1) A HRSB informará às Filhas que o sorteio iniciará e cada Filha selecionada anunciará se ela 
aceita ou declina do cargo. Se ela aceitar, ela será aceitar, ela será orientada a se encontrar 
com a HRSB recém selecionada e ter seu nome verificado para o Programa de Instalação. 

(b) O Sorteio para HRSB deve se realizar como segue: 
(1) A HRSB anunciará o sorteio para HRSB. 

(2) A HRSB selecionará, do Recipiente No. 5, o nome da Filha a ser a Honorável Rainha do 
Supremo Bethel para a próxima gestão. 



(3) A Filha selecionada informará sua aceitação ou declínio do cargo. Se ela declinar, outra Filha 
será selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de “HRSB 
selecionada”. 

(4) O disco de jurisdição da Filha sorteada (e que tenha aceito) deverá ser removido do 
Recipiente No. 2 e deverá ser colocado no Recipiente No. 4 para sorteios futuros de Oficiais. 

(c) O Sorteio para os demais Cargos do Supremo Bethel deve se realizar como segue: 
(1) A HRSB anunciará o cargo a ser preenchido. A sequência deve ser Primeira Princesa,  

Segunda Princesa, Guia, Dirigente de Cerimônias, Musicista e Oficiais de Solo. 
(2) A HRSB selecionará um disco de Jurisdição do Recipiente No. 2 e anunciará a Jurisdição. 
(3) O Comitê do SB selecionará todos os cartões qualificados para o cargo anunciado da Jurisdição 

selecionada no Recipiente No. 1. Estes cartões serão colocados no Recipiente No. 3. Se não existir 
Filhas qualificadas desta Jurisdição para este cargo, o disco de Jurisdição retornará ao Recipiente No. 
2, depois um segundo disco de Jurisdição é selecionado e os cartões qualificados colocados no 
Recipiente No. 1. 

(4) A HRSB selecionará um cartão do Recipiente No. 3 e anunciará o nome. 
(5) A Filha selecionada informará sua aceitação ou declínio do cargo. Se declinar, outra Filha da 

Jurisdição selecionada será selecionada. Os cartões restantes retornarão ao Recipiente No. 1. O disco 
de Jurisdição que foi utilizado será colocado no Recipiente No. 4 para futuros sorteios. 

(6) O Comitê do SB colocará a etiqueta do cargo anunciado no verso do cartão da Filha que aceitou. O 
cartão etiquetado será passado para a mesa de verificação na qual cada Filha selecionada é verificada 
e incluída na lista do Programa de Instalação. 

(7) Quando não houver mais cartões para uma determinada Jurisdição, seu disco Jurisdicional é 
removido do Recipiente No. 2. Quando o Recipiente No. 2 estiver vazio e ainda houver cargos a 
serem preenchidos, os discos de Jurisdições do Recipiente No. 4 (Jurisdições previamente 
selecionadas) retornarão ao Recipiente No. 2 e o processo continuará. 

(8) Se uma Filha declinar de um cargo, seu cartão é removido dos sorteios subsequentes, mas 
permanece no sorteio eletrônico para Oficiais Instaladoras. 

(d) O sorteio para as Representantes do Supremo Bethel e Oficiais Instaladoras deve se realizar  
como segue: 
(1) A HRSB anunciará as Representantes do Supremo Bethel, Musicista Instaladora e postos de 

Oficiais Instaladoras a serem preenchidos. 
(2) O Programa de base de dados selecionará uma Jurisdição e a HRSB anunciará. 
(3) O programa de base de dados sorteará randomicamente somente dentre as Filhas elegíveis para o 

posto selecionado. 
(4) A HRSB anunciará o nome da Filha selecionada. 
(5) A Filha selecionada pronunciará se aceita ou declina do posto. Se ela declinar, a base de dados 

selecionará outra Filha da mesma Jurisdição. 
(6) O Comitê do Supremo Bethel deve colocar uma etiqueta para a posição anunciada no verso do cartão 

da Filha que aceitar. O cartão etiquetado deve ser entregue para a mesa de verificação na qual cada 
Filha selecionada é verificada e incluída na lista do Programa de Instalação. 

(7) O programa de base de dados deverá remover a Jurisdição quando não houver mais Filhas elegíveis. 
Quando todas as Jurisdições forem selecionadas, então a base de dados recarregará com todas as 
Jurisdições elegíveis e Filhas elegíveis. 

(8) Se uma Filha declinar ela deve ser removida dos próximos sorteios para Representantes do SB, mas 
permanece elegível para o sorteio eletrônico para Oficias Instaladoras caso a Filha seja elegível e 
deseje estar no sorteio de Oficiais Instaladoras. 

(9) A base de dados não permitirá que uma Filha seja selecionada para representar sua própria 
Jurisdição. 

(10) O Comitê do SB assegurará que uma musicista qualificada esteja disponível para a Instalação do 
Supremo Bethel no caso de indisponibilidade de uma Filha Musicista qualificada para servir como 
Musicista Instaladora. Se nenhuma Filha que não tenha sido previamente selecionada, tiver se 
registrado como Musicista Instaladora, à outra Filha registrada para um cargo de Oficial Instaladora 
será dada a honra de ser selecionada Musicista Instaladora. 



  

       EXCLUIR 

       ADICIONAR NOVO PARA LER 
 X   EMENDA PARA LER  (Sublinhe todas as alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 

Seção 2. Preparação dos Materiais 
(a) Cada Filha deve estar registrada e preencher o cartão de registro do Supremo Bethel. o qual é assinado 

por um adulto endossando. 
(b) Cartões de Os registros são revisados quanto à legibilidade e ao preenchimento pelo Comitê do Supremo 

Bethel. É exigido um cartão de taxas válido para aceitação do cartão de registro. Mesmo em anos nos 
quais é aceito o pré-registro, a Filha deve ir à mesa de registro ao Supremo Bethel para ter seu cartão de 
taxas verificado e seu cartão revisado e incluído no sorteio. 

(c) O Comitê do Supremo Bethel fará um cartão para cada registro verificado e o colocará no O recipiente Nº 
1 (arquivo de cartão) deverá conter todos os cartões de registro verificados na Sessão Anual do SCG, 
preenchido por Jurisdição. Cada cartão deverá ter claramente identificada a categoria de sorteio aprovada 
e solicitada.  

(d) O recipiente Nº 2 conterá um disco com o nome de cada Jurisdição que tenha uma Filha registrada para o 
sorteio do Supremo Bethel. 

(e) Uma lista de todos os postos de Oficiais do SB, Representantes do SB e Oficiais Instaladoras do SB deverá 
ser fornecida à HRSB para ser utilizada para identificar os postos a serem sorteados. Uma etiqueta para 
cada cargo deverá ser fornecida para o Comitê do SB identificar cada cartão com o cargo sorteado. 

(f) Três (3) recipientes adicionais devem ser fornecidos para o sorteio manual das Oficiais do Supremo 
Bethel: 
(1) Sorteio de cartões de registro para Filhas elegíveis e qualificadas para o cargo de Honorável Rainha do 

Supremo Bethel como definido no Artigo VII, Elegibilidade e Restrições, Seção 1.    Elegibilidade 
(Recipiente N. 5). 

(2) Sorteio de cartões de registro para todas as Filhas qualificadas a registrar para todos os    
Demais cargos do Supremo Bethel (Recipiente No. 3). 

             (3)  Discos de Jurisdições já selecionadas (Recipiente No. 4). 
      (g)   Para o sorteio eletrônico das Representantes do Supremo Bethel e Oficiais Instaladoras: 
             (1)  Programa de base de dados eletrônica contendo todos os postos de Representantes do 
                    Supremo Bethel e de Oficiais Instaladoras. 

(3) A Base de dados eletrônica é alimentada pelas informações do cartão de registro ao Supremo Bethel. 
(4) A Base de dados deve ser programada para seleção randômica aleatória de Jurisdições e 

Filhas elegíveis de acordo com as regras do Supremo Bethel. 

 
Seção 3. Sorteio 

(a) A preparação para o Sorteio deve se realizar como segue: 

(1) A HRSB informará às Filhas que o sorteio iniciará. Todos os registros do Supremo Bethel já trarão a 
informação de que a Filha aceita qualquer cargo para o qual ela seja sorteada. e cada Filha 
selecionada anunciará se ela aceita ou declina do cargo. Se ela aceitar, ela será aceitar, ela será 
orientada a se encontrar com a HRSB recém selecionada e ter seu nome verificado para o Programa 
de Instalação 

      (b)  O Sorteio para HRSB deve se realizar como segue: 
             (1) A HRSB anunciará o sorteio para HRSB. 
             (2) A HRSB selecionará, do Recipiente No. 5, o nome da Filha a ser a Honorável Rainha do  
                  Supremo Bethel para a próxima gestão. 
             (3)A Filha selecionada informará sua aceitação ou declínio do cargo. Se ela declinar, outra Filha  
                Será selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de “HRSB   



                selecionada”. 
            (4)O disco de jurisdição da Filha sorteada (e que tenha aceito) deverá ser removido do               
                Recipiente No. 2 e deverá ser colocado no Recipiente No. 4 para sorteios futuros de Oficiais.  

(c)  O Sorteio para os demais Cargos do Supremo Bethel deve se realizar como segue: 
             (1) A HRSB anunciará o cargo a ser preenchido. A sequência deve ser Primeira Princesa,  
                  Segunda Princesa, Guia, Dirigente de Cerimônias, Musicista e Oficiais de Solo. 
             (2) A HRSB selecionará um disco de Jurisdição do Recipiente No. 2 e anunciará a Jurisdição. 
             (3) O Comitê do SB selecionará todos os cartões qualificados para o cargo anunciado da  
                  Jurisdição selecionada no Recipiente No. 1. Estes cartões serão colocados no Recipiente No.  
                  3. Se não existir Filhas qualificadas desta Jurisdição para este cargo, o disco de Jurisdição  
                   retornará ao Recipiente No. 2, depois um segundo disco de Jurisdição é selecionado e os  
                   cartões qualificados colocados no Recipiente No. 1. 
             (4) A HRSB selecionará um cartão do Recipiente No. 3 e anunciará o nome. 
             (5) A Filha selecionada informará sua aceitação ou declínio do cargo. Se declinar, outra Filha da 
                  Jurisdição selecionada será selecionada. Os cartões restantes retornarão ao Recipiente No.  

1. O Disco de Jurisdição que foi utilizado será colocado no Recipiente No. 4 para futuros  
sorteios. 

            (6)O Comitê do SB colocará a etiqueta do cargo anunciado no verso do cartão da Filha que  
aceitou. O cartão etiquetado será passado para a mesa de verificação na qual cada Filha selecionada 
é verificada e incluída na lista do Programa de Instalação. 

             (7) Quando não houver mais cartões para uma determinada Jurisdição, seu disco Jurisdicional é 
                   removido do Recipiente No. 2. Quando o Recipiente No. 2 estiver vazio e ainda houver  
                   cargos a serem preenchidos, os discos de Jurisdições do Recipiente No. 4 (Jurisdições  
                   previamente selecionadas) retornarão ao Recipiente No. 2 e o processo continuará. 
             (8) Se uma Filha declinar de um cargo, seu cartão é removido dos sorteios subsequentes, mas  
                  Permanece no sorteio eletrônico para Oficiais Instaladoras. 

(d) O sorteio para as Representantes do Supremo Bethel e Oficiais Instaladoras deve se realizar como segue: 
(1) A HRSB anunciará as Representantes do Supremo Bethel, Musicista Instaladora e postos de   

Oficiais Instaladoras a serem preenchidos. 
             (2) O programa de base de dados selecionará uma Jurisdição e a HRSB anunciará. 
             (3) O programa de base de dados sorteará randomicamente aleatoriamente somente dentre as  
                   Filhas elegíveis para o posto selecionado. 
             (4) A HRSB anunciará o nome da Filha selecionada. 
             (5) A Filha selecionada pronunciará se aceita ou declina do posto. Se ela declinar, a base de  
                  Dados selecionará outra Filha da mesma Jurisdição. 

(6)O Comitê do Supremo Bethel deve colocar uma etiqueta para a posição anunciada no verso  
     do Cartão da Filha que aceitar. O cartão etiquetado deve ser entregue para a mesa de   
     verificação na qual cada Filha selecionada é verificada e incluída na lista do Programa de  
      Instalação. 

             (7) O programa de base de dados deverá remover a Jurisdição quando não houver mais Filhas  
                   elegíveis. Quando todas as Jurisdições forem selecionadas, então a base de dados  
                   recarregará com  todas as Jurisdições elegíveis e Filhas elegíveis. 
             (8) Se uma Filha declinar ela deve ser removida dos próximos sorteios para Representantes do  
                  SB, mas permanece elegível para o sorteio eletrônico para Oficias Instaladoras caso a Filha  
                   eja elegível e deseje estar no sorteio de Oficiais Instaladoras. 
              (9) A base de dados não permitirá que uma Filha seja selecionada para representar sua própria 
                   Jurisdição. 
            (10) O Comitê do SB assegurará que uma musicista qualificada esteja disponível para a  
                    Instalação do Supremo Bethel no caso de indisponibilidade de uma Filha Musicista  
                    qualificada para servir como Musicista Instaladora. Se nenhuma Filha que não tenha sido  
                    previamente selecionada, tiver se registrado como Musicista Instaladora, à outra Filha  
                    registrada para um cargo de Oficial Instaladora será dada a honra de ser selecionada  
                    Musicista Instaladora 



MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir  a participação virtual e elegibilidade no Supremo Bethel. A aceitação automática a 
qualquer cargo sorteado para o SB, faz parte do processo de registro do Supremo Bethel. Os 
devidos cartões físicos não são mais necessários. O registro ou verificação presencial não é 
mais a única opção. Essas mudanças permitem uma maior participação de todos os países e 
exemplificam verdadeiramente o termo "internacional". 
 
 
SUBMETIDA POR: 
Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA 
Patrick Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Barb Von Leinen – MD, SM, Stephanie 
Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 

 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: ___2021_ 

 
EMENDA: Nº 16  

 
Página: ___SB 5__________________________ 

 

Artigo __IX___ Seção __3____ Subseção _____a________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 3. Despesas 

(a) À Honorável Rainha do Supremo Bethel deve ser prontamente emitido um cheque pelo(a)  
Gerente Executivo(a) para despesas promocionais aprovadas, como definido em POP-SCG-3 Seç.14, 
mediante a apresentação de um comprovante. 

(1) Qualquer parte destes fundos não gasta para uso promocional, deve ser devolvida 
ao Supremo Escritório e retida para uso similar no ano seguinte. 

 
 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

X   EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições) 
 

LEIA-SE: 
 
Seção 3. Despesas 

(a) À Honorável Rainha do Supremo Bethel deve ser prontamente emitido um cheque pelo(a)  
       Gerente Executivo(a) para despesas promocionais ou de viagem aprovadas, como definido em  
       POP-SCG-3 Seç.14, ,mediante a apresentação de um comprovante. 

(1) Qualquer parte destes fundos não gasta para uso promocional ou para viagem, deve ser devolvida ao 
Supremo Escritório e retida para uso similar no ano seguinte. 

 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Organizar as despesas da HRSB para que ela não seja mais obrigada a apresentar um 
comprovante - o que não tem sido feito há décadas, e tornar mais claro que é permitido 
usar o adiantamento com despesas de viagens. 
 
SUBMETIDA POR: 
 

Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, 
PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Barb Von Leinen – MD, SM, 
Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 
 
 
 
 
 
 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
Emenda: #17 
 
Página: SB8 
 
Artigo __XVII___ Seção __1____ Subseção _____a________ 
 

ONDE SE LÊ: 
Seção 1. 
(a) Os deveres da Presidente são os seguintes:  

(1) Recolher todas as taxas de atividades anuais do Supremo Bethel, incluindo as duas 
marchas da moeda e todas as taxas de registro arrecadadas na Sessão Anual, e 
deposit-las com o (a) Gerente Executivo (a) antes do encerramento da Sessão Anual 
do SCG. 

(2) Delegar os deveres listados na Seç. 1 acima para membros do Comitê 
(3) Reunir-se com o Comitê de Organização da Sessão do SCG para determinar: 

[a] O horário de encerramento do registro do Supremo Bethel 
[b] Local e hora adequados para a reunião do Supremo Bethel, na qual é feita a 

seleção para Oficiais e Representantes.  
[c] As informações em [a] e [b] acima devem ser incluídas na primeira 

correspondência  
sobre a Sessão Anual do SCG. 

(4)  Cumprir o que consta em E-SCG, Art. XI, Seç. 9. 
 

 
EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LER 
 
X   EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 

 
LEIA-SE:  
 
Seção 1. 
(a) Os deveres da Presidente são os seguintes:  

(1) Recolher todas as taxas de atividades anuais do Supremo Bethel, incluindo as duas 
marchas da moeda e todas as taxas de registro arrecadadas na Sessão Annual. e 
Depositar os valores arrecadados com o (a) Gerente Executivo (a).  antes do 
encerramento da Sessão annual do SCG. 

(2) Delegar os deveres listados na Seç. 1 acima para membros do Comitê 
(3) Reunir-se com o Comitê de Organização da Sessão do SCG para determinar: 

[a] O horário de encerramento do registro do Supremo Bethel 
[b] Hora, método e local adequados para a reunião do Supremo Bethel, na qual é 

feita a seleção para Oficiais e Representantes.  
[c] As informações em [a] e [b] acima devem ser incluídas na primeira 

correspondência  
sobre a Sessão Anual do SCG. 

(4)  Cumprir o que consta em E-SCG, Art. XI, Seç. 9. 
 



 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Adequar a coleta de dinheiro (taxas) e permitir uma potencial opção virtual para a Reunião Annual 
do Supremo Bethel. 
 
SUBMETIDO POR: 
Marsha Bright – DE, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB 
Patrick Lehrman – IL, Vice GASB, ViceSG, Maureen Wise – WI, PHR, Guia do SB, Barb Von Leinen – 
MD, DC do SB, Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 
 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

 Ano: 2021 

  

EMENDA Nº 18 

  

Página: E-SCG 3 

  

Artigo IV Seção 1 Subseção a 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Seção 1. Relatórios 

(a) Na Sessão Anual, os seguintes Supremos Oficiais devem fazer um breve relatório de suas atividades 

durante a gestão. 

  

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

X EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições) 

 

LEIA-SE: 

 

(a) Na Sessão Anual, os seguintes Supremos Oficiais devem fazer um breve relatório de suas atividades 

durante a gestão na Sessão Anual ou arquivar com o Gerente Executivo antes do encerramento da 

Sessão Anual. 

 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

  

Flexibilidade na forma como os relatórios são fornecidos.  

  

SUBMETIDO POR: 

Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHQ, SG, Randy Hansen - UT, PASG, Patrick Lehrman – IL, 

VASG, Diane Bloch – MI, PHQ, VSG, Maureen Wise – WI, PHQ, SGuide Melinda Kinders – KS 

 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
 
EMENDA: #19 
 
Página: POP – CGJ 13 
 
 
Seção 1 Emendas Subseção (a) 
 
ONDE SE LÊ:  
Emendas ao Manual de um CGJ devem ser submetidas ao Comitê de Jurisprudência do SCG 
para aprovação 
ou rejeição logo após sua adoção na Sessão Anual do CGJ. 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LER 
 
X    EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 
 

 
LEIA-SE:  
Emendas ao Manual de um CGJ devem ser submetidas ao Comitê de Jurisprudência do SCG 
para aprovação 
ou rejeição logo após sua adoção. na Sessão Anual do CGJ. 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:  
 
Permitir aos CGJs a oportunidade de utilizar a opção virtual quando as reuniões presenciais 
não são possíveis e as  
emendas são adotadas antes da reunião annual. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB, Patrick 
Lehrman – IL, Vice GASB, Maureen Wise – WI, PHR, Guia do SB, Barb Von Leinen – MD, DC 
do SB, Karen Keller – CA, Melinda Kinders – KS 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA: Nº 20 
 

Página: POP-BETHEL-15 
 

Artigo _____________ Seção 15 Subseção 2, 3, 4, 5, 6 
 

ONDE SE LÊ: 
 
1.  Os membros do Bethel devem ter o privilégio de submeter, por voto secreto, 

recomendações de pessoas para serem escolhidas como Membros Executivos e 
Associados do CGB.  

2.  As cédulas devem ser recolhidas e seladas em um envelope na presença dos membros 
do Bethel pela Secretária do Bethel, que deve enviá-las para a Vice-Suprema Guardiã 
para “Bethéis” subordinados ao Supremo ou para a Vice-Grande Guardiã em 
jurisdições  de GCG.  

3.  Pelo menos trinta (30) dias antes desta ação, a Guardiã do Bethel ou o Guardião 
Associado do Bethel deve notificar aos membros do Bethel a data de tal votação e ler 
os parágrafos 1 e 2 desta POP para elas.  

4.  Nos “Bethéis” subordinados ao Supremo, as cédulas devem ser preenchidas no 
Formulário 221 em uma reunião realizada durante o mês de abril, mas pelo menos 
noventa (90) dias antes da Sessão Anual do SCG, e nos “Bethéis” subordinados a um 
GCG, no Formulário 221, pelo menos trinta (30) dias antes da Sessão Anual do GCG.   

5.  Uma multa de cinquenta (50,00) USD, CAD, AUD, PHP ou BRL, etc.,  será paga pelos  
Membros Executivos dos CGBs jurisdicionados ao Supremo Conselho  que deixarem 
de enviar  o Formulário 221 e o Formulário 222 para a Vice-Suprema Guardiã até pelo 
menos cinquenta (50 ) dias antes da Sessão Anual do SCG.      

6.  A provisão acima deve ser incluída no Estatuto de todos os “Bethéis”. (Vide E-GCG , 
Art. XIII Seç. 1.26).  

 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVO PARA LER   
 

 X    EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições) 
 
 LEIA-SE: 
 
1.      Os membros do Bethel devem ter o privilégio de submeter, por voto secreto, 

recomendações de pessoas para serem escolhidas como Membros Executivos e 
Associados do CGB.  

2.      Pelo menos trinta (30) dias antes de tal ação, a Guardiã do Bethel ou o Guardião 
Associado do Bethel deve notificar aos membros do Bethel a data da  recomendação e 
ler para elas os parágrafos  1 e 5 deste POP, para “Bethéis” subordinados a um GCG e 
os  parágrafos 1 e 6 para “Bethéis” subordinados ao SCG. 

3.      Os Membros Executivos dos CGBs subordinados  ao Supremo Conselho, devem pagar 
uma multa de cinquenta (50.00) USD, CAD, AUD, PHP, or BRL, etc. se deixarem de 
encaminhar os Formulários 221 e 222 à Vice-Suprema Guardiã, pelo menos 
cinquenta (50) dias antes da Sessão Anual do SCG.  

4.      A provisão acima deve ser incluída no Estatuto de todos os “Bethéis”. (Vide E-GCG, 



Art. XIII, Seç.  
1.26). 

5.     Para “Bethéis” de jurisdições em que haja GCGs, as cédulas (Formulário 221) serão 
recolhidas  e seladas em um envelope na presença dos membros do Bethel, pela 
Secretária do Bethel, que deve enviá-las por correio para a Vice-Grande Guardiã. 
Alternativamente, o Bethel pode fazer as recomendações em formato virtual, 
conforme designado pelo Grande Conselho Guardião Executivo.  

 
6.            Para “Bethéis” de jurisdições subordinadas ao SCG, as cédulas devem ser feitas em formato  
                virtual fornecido pelo SCG, respeitando o prazo determinado pelo SCG. O SCG fornecerá o  

  sistema de votação e o limite de tempo para os “Betheis”, sessenta (60) dias antes do início  
  do sistema de votação ser aberto.  

 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Permitir que as Filhas façam as recomendações do conselho virtualmente.  
 
SUBMETIDA POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane 
Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Melinda Kinders – KS 
 
 
 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA: #21 
 
Página: POP – Bethel - 11 
 
Artigo ______________Seção 1,2 Subseção 1a, 2a, 2b 
 

ONDE SE LÊ:  
 
POP – Bethel 11 – VESTIMENTA OFICIAL 
 
Seção 1. Descrição 
(a) A veste oficial da Ordem deve ser usada pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas 

as reuniões. Ela deve consistir de uma túnica branca Grega, combinação branca 
longa que pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem ser longas ou 
na altura do joelho, sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas, 
capas e coroas para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, faixas de 
cabeça para todas as demais Oficiais. O Coral do Bethel deve usar faixas de 
cabeça. 

(b) A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos para as Oficiais, 
exceto Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, e cordões na cor roxa 
para os membros do Coral do Bethel. As mangas em forma de asa e as dimensões 
da pala devem estar de acordo com o padrão aprovado pelo Conselho de 
Curadores e Oficiais Executivos do SCG. 

(1) Os cordões devem ser alinhavados ao longo da parte inferior da costura 
da pala até duas (2) a três (3) polegadas (7,5 cm) de cada lado do 
centro frontal (medido na curva da pala), cruzados no centro frontal 
três (3) vezes, passadas então uma vez ao redor da cintura e amarradas 
no centro frontal com um nó quadrado a uma (1) polegada (2,5 cm) 
abaixo da linha natural da cintura. A costura do ombro da pala pode ser 
presa à roupa de baixo se desejado. 

(2) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas (7,5 cm) 
do chão, com uma bainha de quatro (4) polegadas (10 cm), e a 
combinação a uma distância de quatro (4) a seis (6) polegadas (10a 15 
cm) do chão.  

(c) Coroas, capas, cordões e faixas de cabeça devem ser como prescritos pelo SCG, as 
capas oficiais sendo de veludo ou tecido aveludado na cor roxa, adornadas com 
um desenho branco em estilo grego ou, caso este não seja disponível, com um 
adorno aprovado pelo Conselho de Curadores, delineado com material na cor 
roxa ou não delineado, como for preferido. Nenhum outro adorno deve ser usado 
sobre as capas. 

 



Seção 2. Uso da Veste 
(a) Oficiais e Coral do Bethel devem usar as túnicas oficiais em todas as reuniões. 
(b)  Os membros a serem instalados em cargos ou no Coral do Bethel devem usar 

as túnicas oficiais para a Cerimônia de Instalação, exceto os membros atuando 
como Oficiais Instaladoras, que podem ser instaladas usando seus vestidos, 
observando as seguintes condições: 

(1) A Oficial Instaladora não deve instalar a si mesma em qualquer 
cargo ou no Coral do Bethel. 

(2) Qualquer membro sendo instalado como Honorável Rainha ou 
Princesa deve usar uma túnica oficial.  

(c) As capas, coroas e faixas de cabeça oficiais devem ser usadas pelos membros 
do Bethel apenas com a túnica oficial. 

(d) Joias usadas com a túnica oficial devem se limitar aos broches oficiais de 
membro e/ou joias de oficial, 
prêmios, um relógio de pulso e uma (1) peça de joia adicional apropriada à 
vestimenta de nossa Ordem e aprovada pelos Membros Executivos do CGB 
(Vide E-GCG Art. XIII Seç. 1.23). 

(e) O uso da veste oficial da Ordem em público é permitido somente para fins 
promocionais e apenas com o consentimento dos Membros Executivos do 
CGB. 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LER 
 

X     EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 
 
LEIA-SE:  
 
POP – Bethel 11 – VESTIMENTA OFICIAL 
 
Seção 1. Descrição 
 
(a) A veste oficial da Ordem deve ser usada pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas 
as reuniões. Ela deve consistir de uma túnica branca Grega, combinação branca 
longa que pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem ser longas ou na 
altura do joelho, sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas, capas e 
coroas para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, faixas de cabeça para 
todas as demais 
Oficiais. O Coral do Bethel deve usar faixas de cabeça. 
 
(b) A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos para as Oficiais, 
exceto Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, e cordões na cor roxa para 
os membros do Coral do Bethel. As mangas em forma de asa e as dimensões da pala 
devem estar de acordo com o padrão aprovado pelo Conselho de Curadores e 
Oficiais Executivos do SCG. 



(1) Os cordões devem ser alinhavados ao longo da parte inferior da costura 
da  pala até duas (2) a três (3) polegadas (7,5 cm) de cada lado do centro 
frontal (medido na curva da pala), cruzados no centro frontal três (3) vezes, 
passadas então uma vez ao redor da cintura e amarradas no centro frontal 
com um nó quadrado a uma (1) polegada (2,5 cm) abaixo da linha natural 
da cintura. A costura do ombro da pala pode ser presa à roupa de baixo se 
desejado. 
(2) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas (7,5 cm) 
do chão, com uma bainha de quatro (4) polegadas (10 cm), e a combinação 
a uma distância de quatro (4) a seis (6) polegadas (10a 15 cm) do chão.  

( c ) Coroas, capas, cordões e faixas de cabeça devem ser como prescritos pelo SCG, as 
capas oficiais sendo de veludo ou tecido aveludado na cor roxa, adornadas com um 
desenho branco em estilo grego ou, caso este não seja disponível, com um adorno 
aprovado pelo Conselho de Curadores, delineado com material na cor roxa ou não 
delineado, como for preferido. Nenhum outro adorno deve ser usado sobre as capas. 
(d) Se os membros do Bethel não têm acesso aos seus trajes, ou se as restrições 
impedem os membros de mudar seus trajes, os mesmos poderão usar trajes aceitáveis 
para as reuniões, conforme determinado pelos Membros Executivos do CGB.  
 
Seção 2. Uso da Veste 

(a) Oficiais e Coral do Bethel devem usar as túnicas oficiais em todas as 
reuniões. 

(b)  Os membros a serem instalados em cargos ou no Coral do Bethel devem 
usar as túnicas oficiais para a Cerimônia de Instalação.  exceto os Membros 
atuando como Oficiais Instaladoras, que podem ser instaladas usando seus 
vestidos, observando as seguintes condições: 

(1) A Oficial Instaladora não deve instalar a si mesma em qualquer 
cargo ou no Coral do Bethel. 
(2) Qualquer membro sendo instalado como Honorável Rainha ou 
Princesa deve usar uma túnica oficial.  

(c) As capas, coroas e faixas de cabeça oficiais devem ser usadas pelos 
membros do Bethel apenas com a túnica oficial. 

(d) Joias usadas com a túnica oficial devem se limitar aos broches oficiais de 
membro e/ou joias de oficial, prêmios, um relógio de pulso e uma (1) peça 
de joia adicional apropriada à vestimenta de nossa Ordem e aprovada 
pelos Membros Executivos do CGB (Vide E-GCG Art. XIII Seç. 1.23). 

(e) O uso da veste oficial da Ordem em público é permitido somente para fins 
promocionais e apenas com o consentimento dos Membros Executivos do 
CGB. 

(f) Se os membros do Bethel não têm acesso aos seus trajes, ou se as restrições 
impedem os membros de mudar seus trajes, os mesmos poderão usar 
trajes aceitáveis para as reuniões, conforme determinado pelos Membros 
Executivos do CGB. 

 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:  



Para permitir que os membros deixem de usar a veste quando exigidos pelas normas 
ou em casos de inacessibilidade.  
 
Submetido por:  
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB 
Patrick Lehrman – IL, Vice GASB, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, 
PHR, Guia do SB,  Barb Von Leinen – MD,DC do SB.  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA:  #22 
 
Página: POP – BETHEL - 21 
 
Artigo IV Seção ___XII__________ Subseção _____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Artigo XII VESTIMENTA OFICIAL 
 
Seção 1. Descrição 
(a) A veste oficial da Ordem deve ser usada pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas 
as reuniões. Ela deve consistir de uma túnica branca Grega, combinação branca 
longa que pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem ser longas ou na 
altura do joelho, sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas, capas e 
coroas para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, faixas de cabeça para 
todas as demais Oficiais. O Coral do Bethel deve usar faixas de cabeça. 
 
(b) A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos para as Oficiais, 
exceto Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, e cordões na cor roxa para 
os membros do Coral do Bethel. As mangas em forma de asa e as dimensões da pala 
devem estar de acordo com o padrão aprovado pelo Conselho de Curadores e 
Oficiais Executivos do SCG. 
 

(3) Os cordões devem ser alinhavados ao longo da parte inferior da costura da 
pala até duas (2) a três (3) polegadas (7,5 cm) de cada lado do centro 
frontal (medido na curva da pala), cruzados no centro frontal três (3) vezes, 
passadas então uma vez ao redor da cintura e amarradas no centro frontal 
com um nó quadrado a uma (1) polegada (2,5 cm) abaixo da linha natural 
da cintura. A costura do ombro da pala pode ser presa à roupa de baixo se 
desejado. 

(4) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas (7,5 cm) do 
chão, com uma bainha de quatro (4) polegadas (10 cm), e a combinação a 
uma distância de quatro (4) a seis (6) polegadas (10a 15 cm) do chão.  

 
( c ) Coroas, capas, cordões e faixas de cabeça devem ser como prescritos pelo SCG, as 
capas oficiais sendo de veludo ou tecido aveludado na cor roxa, adornadas com um 
desenho branco em estilo grego ou, caso este não seja disponível, com um adorno 
aprovado pelo Conselho de Curadores, delineado com material na cor roxa ou não 
delineado, como for preferido. Nenhum outro adorno deve ser usado sobre as capas. 
 
Seção 2. Uso da Veste 

(f) Oficiais e Coral do Bethel devem usar as túnicas oficiais em todas as reuniões. 



(g)  Os membros a serem instalados em cargos ou no Coral do Bethel devem usar 
as túnicas oficiais para a Cerimônia de Instalação, exceto os membros 
atuando como Oficiais Instaladoras, que podem ser instaladas usando seus 
vestidos, observando as seguintes condições: 

 
(3) A Oficial Instaladora não deve instalar a si mesma em qualquer 

cargo ou no Coral do Bethel. 
(4) Qualquer membro sendo instalado como Honorável Rainha ou 

Princesa deve usar uma túnica oficial.  
 

(h) As capas, coroas e faixas de cabeça oficiais devem ser usadas pelos membros 
do Bethel apenas com a túnica oficial. 

(i) Joias usadas com a túnica oficial devem se limitar aos broches oficiais de 
membro e/ou joias de oficial, prêmios, um relógio de pulso e uma (1) peça de 
joia adicional apropriada à vestimenta de nossa Ordem e aprovada pelos 
Membros Executivos do CGB (Vide E-GCG Art. XIII Seç. 1.23). 

(j) O uso da veste oficial da Ordem em público é permitido somente para fins 
promocionais e apenas com o consentimento dos Membros Executivos do 
CGB. 

 
EXCLUIR 

ADICIONAR NOVA PARA LER 
 
X   EMENDA PARA LER  (sublinhe todas as alterações ou adições) 

 
LEIA-SE: 
 
Artigo XII VESTIMENTA OFICIAL 
 
Seção 1. Descrição 
(a)  A veste oficial da Ordem deve ser usada pelas Oficiais e Coral do Bethel em 

todas as reuniões. Ela deve consistir de uma túnica branca Grega, combinação 
branca longa que pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem ser 
longas ou na altura do joelho, sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem 
estampas, capas e coroas para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda 
Princesas, faixas de cabeça para todas as demais 
Oficiais. O Coral do Bethel deve usar faixas de cabeça. 

(b)  A túnica deve ser de tecido leve ou pesado, com cordões brancos para as 
Oficiais, exceto Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, e cordões na 
cor roxa para os membros do Coral do Bethel. As mangas em forma de asa e 
as dimensões da pala devem estar de acordo com o padrão aprovado pelo 
Conselho de Curadores e Oficiais Executivos do SCG. 
(1) Os cordões devem ser alinhavados ao longo da parte inferior da 

costura da pala até duas (2) a três (3) polegadas (7,5 cm) de cada lado 
do centro frontal (medido na curva da pala), cruzados no centro 
frontal três (3) vezes, passadas então uma vez ao redor da cintura e 



amarradas no centro frontal com um nó quadrado a uma (1) polegada 
(2,5 cm) abaixo da linha natural da cintura. A costura do ombro da 
pala pode ser presa à roupa de baixo se desejado. 

(2) As túnicas devem estar a uma distância de três (3) polegadas (7,5 cm) 
do chão, com uma bainha de quatro (4) polegadas (10 cm), e a 
combinação a uma distância de quatro (4) a seis (6) polegadas (10a 15 
cm) do chão.  

(c)  Capas oficiais sendo de veludo ou tecido aveludado na cor roxa, adornadas 
com um desenho branco em estilo grego ou, caso este não seja disponível, 
com um adorno aprovado pelo Conselho de Curadores, delineado com 
material na cor roxa ou não delineado, como for preferido. Nenhum outro 
adorno deve ser usado sobre as capas. 

(d)  Se os membros do Bethel não têm acesso aos seus trajes, ou se as restrições 
impedem os membros de mudar seus trajes, os mesmos poderão usar trajes 
aceitáveis para as reuniões, conforme determinado pelos Membros 
Executivos do CGB.  

 
Seção 2. Uso da Veste 
(a)  Oficiais e Coral do Bethel devem usar as túnicas oficiais em todas as reuniões. 
(b) Os membros a serem instalados em cargos ou no Coral do Bethel devem usar 

as túnicas oficiais para a Cerimônia de Instalação.  exceto os Membros atuando 
como Oficiais Instaladoras, que podem ser instaladas usando seus vestidos, 
observando as seguintes condições: 
(1) A Oficial Instaladora não deve instalar a si mesma em qualquer cargo ou no 

Coral do Bethel. 
(2) Qualquer membro sendo instalado como Honorável Rainha ou Princesa 

deve usar uma túnica oficial.  
(c)  As capas, coroas e faixas de cabeça oficiais devem ser usadas pelos membros 

do Bethel apenas com a túnica oficial. 
(d) Joias usadas com a túnica oficial devem se limitar aos broches oficiais de 

membro e/ou joias de oficial, prêmios, um relógio de pulso e uma (1) peça de 
joia adicional apropriada à vestimenta de nossa Ordem e aprovada pelos 
Membros Executivos do CGB (Vide E-GCG Art. XIII Seç. 1.23). 

(e) O uso da veste oficial da Ordem em público é permitido somente para fins 
promocionais e apenas com o consentimento dos Membros Executivos do 
CGB. 

(f) Se os membros do Bethel não têm acesso aos seus trajes, ou se as restrições 
impedem os membros de mudar seus trajes, os mesmos poderão usar trajes 
aceitáveis para as reuniões, conforme determinado pelos Membros 
Executivos do CGB. 

 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Alinhar o Código de Vestimenta para Betheis com as mudanças prévias que permitem as 
reuniões virtuais.  
 
SUBMETIDO POR: 



Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PGASB Patrick 
Lehrman – IL, Vice GASB, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, Guia do 
SB Barb Von Leinen – MD, DC do SB, Karen Keller – CA, Stephanie Lagerman – KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA: N.º 23 
 
Página: E SCG 1 
Artigo  1  Seção  1  Subseção  g e h . 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
(g)  Prescrever, com o voto de dois terços (2/3) dos membros presentes e votantes na 

Sessão Anual do SCG designada para tal, um Ritual e um Ritual Musical para abertura e 
encerramento de Bethéis, conferência das épocas e outras cerimônias, cujos direitos 
autorais devem estar em nome do SCG, permanecendo todos como propriedade do 
SCG. A próxima adoção de um Ritual e um Ritual Musical revisados terá lugar na Sessão 
Anual de 2022 e a cada dez (10) anos a partir de então. Propostas de adições, subtrações 
ou mudanças no Ritual devem ser submetidas ao Comitê de Revisão (E-SCG, Art. XI, Seç. 
6). 

(h)  Prescrever, com o voto de dois terços (2/3) dos membros presentes e votantes na 
Sessão Anual do SCG designada para tal (outro ano que não o de adoção de Ritual e 
Ritual Musical revisados) o Livro de Cerimônias oficial do SCG a ser utilizado pelo SCG, 
GCGs, CGJs e pelos Bethéis subordinados ao Supremo. Propostas de adições, subtrações 
ou mudanças no Livro de Cerimônias devem ser submetidas ao Comitê de Revisão (Art. 
XI, Seç. 6). 

 
EXCLUIR 
ADICIONAR LEITURA 
EMENDA À LEITURA (Sublinhe todas as mudanças ou adições) 

 
LEIA-SE: 
 
(g)  Prescrever, com o voto de dois terços (2/3) dos membros presentes e votantes na 

Sessão Anual ou via uma plataforma de votação virtual anterior à Sessão Anual do SCG 
designada para tal, um Ritual e um Ritual Musical para abertura e encerramento de 
Bethéis, conferência das épocas e outras cerimônias, cujos direitos autorais devem estar 
em nome do SCG, permanecendo todos como propriedade do SCG. A próxima adoção de 
um Ritual e um Ritual Musical revisados terá lugar na Sessão Anual de 2022 2024 e a 
cada dez (10) anos a partir de então. Propostas de adições, subtrações ou mudanças no 
Ritual devem ser submetidas ao Comitê de Revisão (E-SCG, Art. XI, Seç. 6). 

(h)  Prescrever, com o voto de dois terços (2/3) dos membros presentes e votantes na 
Sessão Anual ou via uma plataforma de votação virtual anterior à Sessão Anual do SCG 
designada para tal (outro ano que não o de adoção de Ritual e Ritual Musical revisados) 
o Livro de Cerimônias oficial do SCG a ser utilizado pelo SCG, GCGs, CGJs e pelos Bethéis 
subordinados ao Supremo. Propostas de adições, subtrações ou mudanças no Livro de 
Cerimônias devem ser submetidas ao Comitê de Revisão (Art. XI, Seç. 6). 

 



RAZÕES PARA MUDANÇA: 
Para incluir a participação virtual. 
 
ENVIADA POR: 
Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle – VA, PHR, SG; Randy Hansen – UT, PSGA; Patrick Lehrman 
– IL, VSGA; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia; Karen Keller – CA; Melinda Kinders - KS. 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA Nº:  #24 
 
Página: Supremo Bethel 5 

 
Artigo: IX FINANÇAS     Seção: 1 Receitas Subseção: (a) 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 1.  Receitas 
(a)  Uma taxa de registro de dez dólares (US$10) deve ser paga no momento do registro.  
 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

 X    EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 

 
LEIA-SE: 
 
 
Seção 1.  Receitas  
(a) Uma taxa de registro de quinze (US$15) dólares deve ser paga no momento do 

registro. Em caso de emergência ou caso fortuito, o Conselho de Curadores, por 
maioria de votos, pode ajustar qualquer uma das taxas ou equivalentes de moeda 
conforme necessário. 

 
 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
O aumento proposto ajudará os SACs a administrar o custo adicional de organização de 
Sessões do Supremo Bethel virtuais e presenciais. Além disso, permite flexibilidade para o 
CDC se ajustar devido a situações únicas, como desvalorizações dramáticas da moeda fora 
dos EUA. 
 
 
 

SUBMETIDO POR:  Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – 
UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, 
Diane Bloch – MI, PRA, VSG, Maureen Wise – WI, PRA, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, 
Karen Keller – CA, Melinda Kinders – KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  #25 
 
Página: POP-SCG-11.1 
 

Artigo: N/A Seção: 11 Subseção:  

 

NOVO 4 (renumerar os atuais 4 – 6 para serem lidos como 5 - 7) 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 

EXCLUIR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

 

 EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
 
 

LEIA-SE: 
 
POP-SCG-11 
TAXAS ANUAIS E DE SOLICITAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO 
 
4.        Fundo da HRSB/MFJI 

(a)  Uma taxa destinada ao Fundo da HRSB/MFJI no valor de 2,00 (USD, CAD, AUD, 
PHP, BRL, ... etc.) será paga para cada membro do Bethel e alocada no Fundo de 
Viagem da HRSB/MFJI para apoiar viagens aprovadas e despesas relacionadas 
aos trabalhos da HRSB e MFJI. 

(b)  Os recebimentos do Fundo da HRSB/MFJI serão transferidos para as novas HRSB 
e MFJI após sua seleção. 

 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Ter nossas Filhas apoiando diretamente sua HRSB e MFJI por meio de uma taxa anual de 2,00 
(USD, CAD, AUD, PHP, BRL, ... etc.) proporcionaria a cada uma delas alguns milhares de dólares 
por ano. Ter acesso a essa receita junto com as fontes de receita existentes de alocações 
orçamentárias do SCG, receita da Marcha da Moeda da Suprema Sessão, doações pessoais e 
fundos remanescentes de gestões anteriores no início de suas gestões ajudaria nas despesas de 
viagem iniciais e poderiam reduzir significativamente a variação da experiência de recebimento 
de apoio financeiro das Filhas no Supremo Time. 
 

SUBMETIDO POR: 
Amanda LeBlanc, PMFJI, PGG-MN 
 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
Emenda: #26 

 
Página: __POP-SCG 11.1___________________________ 

 

   Artigo:  Seção: 1 Subseção:  
 

NOW READS: 
 
1.  Remessa dos Bethéis 

(a) Uma taxa de iniciação e uma taxa anual serão pagas por todos os Bethéis para membros 
iniciados e membros em seu quadro conforme especificado nesta Instrução. 

(b) As taxas devem acompanhar o Formulário 110 quando submetidas à(o) Gerente Executiva(o) 
por Bethéis subordinados ao Supremo ou quando submetidas à(o) Grande Secretária(o) por 
Bethéis subordinados a um GCG. 

(c) Uma atualização da lista de Membros fornecida pela(o) Gerente Executiva(o) deve 
acompanhar o Relatório Anual e taxas. 

 

DELETAR 

 X ADICIONAR 
 

   ALTERAR (Sublinhe todas alterações ou adições) 

 
COMO SERÁ LIDO: 
 

1.  Remessa dos Bethéis 
(a) Uma taxa de iniciação e uma taxa anual serão pagas por todos os Bethéis para membros 

iniciados e membros em seu quadro conforme especificado nesta Instrução. 
(b) As taxas devem acompanhar o Formulário 110 quando submetidas à(o) Gerente Executiva(o) 

por Bethéis subordinados ao Supremo ou quando submetidas à(o) Grande Secretária(o) por 
Bethéis subordinados a um GCG. 

(c) Uma atualização da lista de Membros fornecida pela(o) Gerente Executiva(o) deve 
acompanhar o Relatório Anual e taxas. 

 (d) Para Bethéis nos Estados Unidos, uma cópia do último formulário 990 do IRS deve 
acompanhar o Formulário 110. 

 
 
 
 

RAZÃO PARA MUDANÇA: 
 
Para validar que cada Bethel dos EUA está preenchendo um Formulário 990 do IRS para 
que possamos proteger nosso status de organização sem fins lucrativos do IRS dos EUA. 
 
 

SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, 
Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuide, Barb Von Leinen – 
MD, SM, Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  __#27________________ 

 
Página: __POP-SCG 11.1___________________________ 

 
 

Artigo: N/A Seção: 5 Subseção:  
 

ONDE SE LÊ: 
5.  Remessa de GCG 

(a) Os GCGs devem coletar a taxa de solicitação para associação e a taxa anual 
conforme especificado acima e remetê-las em dólares americanos, usando a 
taxa de câmbio do dia 31 de dezembro, ao Supremo Escritório de forma que 
sejam recebidas antes de 1º de março. 

(b) As remessas devem ser acompanhadas por uma atualização da lista de 
Membros como indicado pela(o) Gerente Executiva(o), e pelos relatórios 
anuais no Formulário 123 A, B, e C como definido no Estatuto de GCG, Art. III, 
Seção 6(g). 

(c) A remessa deve ser acompanhada de uma multa se recebida no Supremo 
Escritório depois do prazo de 1º de março. A multa deve ser um percentual do 
total devido, conforme segue: dois (2) por cento para um (1) a trinta (30) dias 
de atraso; cinco (5) por cento para trinta e um (31) a sessenta (60) dias de 
atraso; e sete e meio (7.5) por cento para qualquer período superior a 60 dias. 

 

EXCLUIR 

 X   ADICIONAR NOVO PARA LER 

       EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações) 

 
LEIA-SE: 
5.  Remessa de GCG 

(a) Os GCGs devem coletar a taxa de solicitação para associação e a taxa anual 
conforme especificado acima e remetê-las em dólares americanos, usando a 
taxa de câmbio do dia 31 de dezembro, ao Supremo Escritório de forma que 
sejam recebidas antes de 1º de março. 

(b) As remessas devem ser acompanhadas por uma atualização da lista de 
Membros como indicado pela(o) Gerente Executiva(o), e pelos relatórios 
anuais no Formulário 123 A, B, e C como definido no Estatuto de GCG, Art. III, 
Seção 6(g). 

(c) A remessa deve ser acompanhada de uma multa se recebida no Supremo 
Escritório depois do prazo de 1º de março. A multa deve ser um percentual do 
total devido, conforme segue: dois (2) por cento para um (1) a trinta (30) dias 
de atraso; cinco (5) por cento para trinta e um (31) a sessenta (60) dias de 
atraso; e sete e meio (7.5) por cento para qualquer período superior a 60 dias. 

 (d) Para GCGs nos Estados Unidos, uma cópia do último formulário 990 do IRS 
deve acompanhar o Relatório Anual.  

 



 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Para validar que cada GGC dos EUA está preenchendo um Formulário 990 do IRS para que 
possamos proteger nosso status de organização sem fins lucrativos do IRS dos EUA. 
 
SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, 
PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Barb 
Von Leinen – MD, SM, Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 

 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 

EMENDA: N.º28 
 
Página: E-SCG 16 
Artigo XV Seção 3 Subseção b 
 
ONDE SE LÊ: 
(1) Os Membros Executivos de CGB elegerá um(a) delegado(a) entre seus membros como 
delegado(a) votante devidamente autorizado para cada Sessão Anual do SCG. 
(2) Cada CGB terá direito a um (1) voto na eleição anual de oficiais do SCG e do Conselho de 
Curadores. 
(3) Cada CGB terá direito a um (1) voto em qualquer legislação com exceção de legislação 
pertinente a Grandes Conselhos Guardiões. 
(4) Past Guardiãs de Bethel e Past Guardiões Associados de Bethel que tenham se registrado e 
recebido credenciais de voto terão o privilégio de votar na eleição anual de oficiais do SCG, 
Conselho de Curadores e em qualquer legislação com exceção de legislação pertinente a 
Grandes Conselhos Guardiões. 
 

EXCLUIR 
ADICIONAR LEITURA 
EMENDA À LEITURA (Sublinhe todas as mudanças ou adições) 

 
LEIA-SE: 
(1) Os Membros Executivos de CGB elegerá um(a) delegado(a) entre seus membros como 
delegado(a) 
votante devidamente autorizado para cada Sessão Anual do SCG. 
(2) Cada CGB terá direito a um (1) voto na eleição anual de oficiais do SCG e do Conselho de 
Curadores. 
(3) Cada CGB terá direito a um (1) voto em qualquer legislação com exceção de legislação 
pertinente a Grandes Conselhos Guardiões. 
(4) Guardiãs de Bethel, Past Guardiãs de Bethel, Guardiões Associados de Bethel e Past 
Guardiões Associados de Bethel que tenham se registrado como um delegado votante e 
recebido credenciais de voto terão o privilégio de votar e tomar parte nas discussões na eleição 
anual de oficiais do SCG, Conselho de Curadores e em qualquer legislação com exceção de 
legislação pertinente a Grandes Conselhos Guardiões às seções C-GCC, E-GCC e POP-GCG. 
 
RAZÕES PARA MUDANÇA: 
Os Bethéis subordinados ao Supremo há muito tempo estão sub-representados no que diz 
respeito à votação de assuntos e emendas do Supremo. Além disso, enviar um “delegado” é um 
processo confuso. Esta emenda elimina o confuso processo de delegar, além de tornar GBs, 
GABs, PGBs e PGABs de Bethéis subordinados ao Supremo delegados votantes para todos os 
assuntos, exceto aos de seções específicas da lei do GCC. Também permite a participação em 
outros assuntos como o Orçamento e a Revisão de Ritual, que a lei não especificava antes. 
 
ENVIADA POR: 



Shelly Cole – UT, PSSG; Valorie Koogle – VA, PHR, SG; Randy Hansen – UT, PSGA; Patrick Lehrman 
– IL, VSGA; Diane Bloch – MI, PHR, VSG; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia; Barb Von Leinen – MD, 
SDC; Sheila Galvin – SK, PHR; Stephanie Lagerman – KS; Melinda Kinders, KS. 

 
  



 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 
EMENDA: N.º 29 
 
Página: POP SCG 3 
Artigo         Seção 10 Subseção        . 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 10. Despesas da Sessão Anual 
(a) A taxa de inscrição paga ao Comitê de Organização da Suprema Sessão deve ser usada pelo 
Comitê para ajudar a custear as despesas da Sessão Anual. 
(b) A(O) Presidente do Comitê de Organização da Sessão deve esclarecer ao Comitê de Finanças 
todas as atividades da Sessão Anual que necessitem desembolsos dos fundos do SCG não 
especificamente previstos por este Estatuto. 
 

EXCLUIR 
ADICIONAR LEITURA 
EMENDA À LEITURA (Sublinhe todas as mudanças ou adições) 

 
LEIA-SE: 
 
Seção 10. Despesas da Sessão Anual 

(a)  A taxa de inscrição paga ao Comitê de Organização da Suprema Sessão deve ser 
usada pelo Comitê para ajudar a custear as despesas da Sessão Anual. 
(b)  A(O) Presidente do Comitê de Organização da Sessão deve esclarecer ao Comitê 
de Finanças e o Conselho de Curadores todas as atividades da Sessão Anual que 
necessitem desembolsos dos fundos do SCG não especificamente previstos por este 
Estatuto. 

 
RAZÕES PARA MUDANÇA: 
O Conselho de Curadores tem responsabilidade financeira com a Ordem, isto apenas adiciona 
esta verificação e balanço a esta seção da lei. Isso já vem acontecendo há anos e ajustar a lei 
ajuda no entendimento. 
 
ENVIADA POR: 
Shelly Cole – UT, PSG; Valorie Koogle – VA, PHR, SG; Randy Hansen – UT, PSGA; Patrick Lehrman 
– IL, VSGA; Diane Bloch – MI, PHR, VSG; Maureen Wise – WI, PHR, SGuia; Melinda Kinders - KS. 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOA DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  #30 

 
Página:__E-SCG 13 ___________________________ 

 

Artigo: ___XI_____ Seção ___14__________ Subseção: ___b_________ 

 

ONDE SE LÊ: 
 
(b)  Os deveres deste Comitê são os seguintes: 

(1) Preparar uma conferência de Desenvolvimento de Liderança em um final de 
semana durante próxima gestão do SCG. 

(2) Oferecer palestrantes, workshops e/ou seminários para a Sessão Anual do 
SCG se solicitado pela Suprema Guardiã.  
 

 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

  X   EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 
(b)  Os deveres deste Comitê são os seguintes: 

(1) Preparar uma conferência de Desenvolvimento de Liderança em um final de 
semana durante próxima gestão do SCG. Trabalhar em conjunto com a 
Suprema Guardiã, o Conselho de Curadores e o Comitê de Finanças para 
oferecer oportunidades de Desenvolvimento de Liderança para o ano. 

(2) Oferecer palestrantes, workshops e/ou seminários para a Sessão Anual do 
SCG se solicitado pela Suprema Guardiã.   

 
 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Assegurar que o Comitê de Liderança esteja agindo e desenvolvendo material em conjunto 
com oficiais eleitos do SCG e em consulta com o Comitê de Finanças. Isso promove planos e 
programas consistentes e de longo prazo, em vez de itens focados em um único ano. 
Também para permitir flexibilidade em programas que podem não exigir mais uma 
conferência de fim de semana. 
 
 
 

SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, 
PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, 
Maureen Wise – WI, PHR, SGuide, Karen Keller – CA, Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders – KS 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº: ___#31________________ 

 
Página: __E-SCG 12,13 ___________________________ 

 

Artigo: ___XI_____ Seção ___13__________ Subseção ___b_________ 

 

ONDE SE LÊ: 
 
(b) Os deveres deste Comitê são os seguintes: 

(1)  Revisar material promocional proposto e existente. Atualizar, descontinuar e 
produzir novo material, com aprovação da Suprema Guardiã, do Conselho de 
Curadores e do Comitê de Finanças.  

(2)  Aceitar todas as investigações e/ou solicitações para promoções novas ou 
adicionais em qualquer jurisdição subordinada ao Supremo e imediatamente 
consultar a Suprema Guardiã. 

(3)  Iniciar, promover e desenvolver programas que auxiliarão no crescimento do 
número de membros da Ordem. 

(4)  Iniciar, promover e desenvolver programas que auxiliarão na retenção dos 
membros atuais. 

(5)         Enviar sugestões de programas promocionais de associação para GCGs, CGJs e 
Bethéis subordinados ao Supremo, para sua consideração e uso.  

(6)  Promover para os Bethéis subordinados ao Supremo um programa de 
incentivo (associação) conforme aprovação da Suprema Guardiã e com 
despesas aprovadas pelo Comitê de Finanças. 

 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

 X    EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 

 
LEIA-SE: 
(b) Os deveres deste Comitê são os seguintes: 

(1)  Com a aprovação da Suprema Guardiã, do Conselho de Curadores e do Comitê 
de Finanças: 
(a) Revisar o material promocional existente e proposto. Atualizar, 

retirar e produzir novos materiais. 
(b)  Aceite todas as perguntas e/ou pedidos de promoção nova ou 

adicional em qualquer jurisdição sob o Supremo.  
(c)  Iniciar, promover e desenvolver programas que auxiliarão no 

crescimento do número de membros da Ordem. 
(d)  Iniciar, promover e desenvolver programas que auxiliarão na 

retenção dos membros atuais. 
(e)  Enviar sugestões de programas promocionais de associação para 

GCGs, CGJs e Bethéis subordinados ao Supremo, para sua 
consideração e uso. 

(f)  Promover para os Bethéis subordinados ao Supremo um programa de 
incentivo (associação)  



 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Assegurar que o Comitê de Promoção esteja agindo e desenvolvendo material em conjunto 
com oficiais eleitos do SCG e em consulta com o Comitê de Finanças. Isso promove planos e 
programas consistentes e de longo prazo, em vez de itens focados em um único ano. 
 

SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie 
Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – 
MI,HRHQ, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, , Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders 
– KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA Nº :  #32 

Página: POP-SCG 3.1 

Artigo   Seção 1 Subseção (e)  

Seção1 

 

 
ONDE SE LÊ: 
 

   EXCLUIR 

  X ADICIONAR NOVO PARA LER 

   EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 

 

 
LEIA-SE: 
 

(e) O reembolso aos Supremos Oficiais listados neste POP deve ser realizado após uma 

solicitação ser submetida até o dia 10 de cada mês, incluindo os recibos das despesas. 

Recibos enviados mais de noventa (90) dias a partir da data da despesa não serão elegíveis 

para reembolso. Um relatório de todas as despesas deste subsídio deve ser arquivado com 

a Gerente Executiva e o Comitê de Finanças ao final do mandato. 

 

 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 

Melhorar o fluxo de caixa do SCG. Para ter uma melhor contabilização das despesas dos(as) 

Oficiais de Linha do Supremo. 

 

SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - 
VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, 
Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, Karen Keller – CA, Melinda Kinders – 
KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

 

EMENDA Nº: 33 

Página: POP-SGC 3.1 

Artigo  Seção 2,5,6,7 Subseção (a)  

 

 
ONDE SE LÊ: 
Seção 2. Ajuda de custo para a Suprema Guardiã  
(a) Imediatamente após a instalação, a Suprema Guardiã deve receber a soma de seis mil dólares 
(US$6,000.00), pagos do Fundo Geral. Esta apropriação tem o propósito de cobrir todas as 
despesas incorridas durante sua gestão, exceto as especificadas nesta Seç. e Seç. 3. Um relatório 
de prestação de contas desta ajuda de custo deve ser arquivado para efeito de informação com 
o Comitê de Finanças ao término da gestão. 
 
Seção 5. Ajuda de custo para a Vice-Suprema Guardiã  
(a) À Vice-Suprema Guardiã deve ser concedida a soma de mil dólares (US$1,000.00) 
anualmente do Fundo Geral para ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se 
com os Bethéis subordinados ao Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de 
contas desta ajuda de custo deve ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação. 
 
Seção 6. Ajuda de custo para a Suprema Guia  
(a) À Suprema Guia devem ser concedidos trezentos dólares (US$300.00) anualmente para 
ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se com Bethéis subordinados ao 
Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de contas desta ajuda de custo deve 
ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação.  
 
Seção 7. Ajuda de custo para a Suprema Dirigente de Cerimônias  
(a) À Suprema Dirigente de Cerimônias devem ser concedidos trezentos dólares (US$300.00) 
anualmente para ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se com Bethéis 
subordinados ao Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de contas desta 
ajuda de custo deve ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação.  
 
 

   EXCLUIR 

  X ADICIONAR NOVO PARA LER 

   EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

 

Seção 2. Ajuda de custo para a Suprema Guardiã  
(a) Imediatamente após a instalação, A Suprema Guardiã deve receber  terá direito a soma de 
seis mil dólares (US$6,000.00), anualmente pagos do Fundo Geral. Esta apropriação tem o 
propósito de cobrir todas as despesas incorridas durante sua gestão, exceto as especificadas 



nesta Seç. e Seç. 3. Um relatório de prestação de contas desta ajuda de custo deve ser arquivado 
para efeito de informação com o Comitê de Finanças ao término da gestão. 
 
Seção 5. Ajuda de custo para a Vice-Suprema Guardiã  
(a) À Vice-Suprema Guardiã deve ser concedida a soma de mil dólares (US$1,000.00) 
anualmente do Fundo Geral para ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se 
com os Bethéis subordinados ao Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de 
contas desta ajuda de custo deve ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação. 
 
Seção 6. Ajuda de custo para a Suprema Guia  
(a) À Suprema Guia devem ser concedidos trezentos dólares (US$300.00) anualmente para 
ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se com Bethéis subordinados ao 
Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de contas desta ajuda de custo deve 
ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação.  
 
Seção 7. Ajuda de custo para a Suprema Dirigente de Cerimônias  
(a) À Suprema Dirigente de Cerimônias devem ser concedidos trezentos dólares (US$300.00) 
anualmente para ajudar a custear as despesas de seu cargo e a familiarizar-se com Bethéis 
subordinados ao Supremo. No final de sua gestão, um relatório de prestação de contas desta 
ajuda de custo deve ser enviado ao Comitê de Finanças para efeito de informação.  
 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Para melhorar o fluxo de caixa do SCG e ter uma melhor contabilidade das despesas das Oficiais 

de Linha do Supremo. 

 
SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - 
VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, 
Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, Karen Keller – CA, Melinda Kinders – 
KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA Nº: #34 
 

Página: POP-SCG-15.1 
 

Artigo _____________ Seção 3 Subseção g, h, I, j 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 3. Fontes: O SCG deve derivar sua receita do seguinte: 

(a) Uma taxa para cada dispensa para formar um novo Bethel subordinado ao Supremo. 

(Vide POP-Bethel-12) 

(b) Uma taxa para cada Carta Constitutiva emitida para um Bethel subordinado ao Supremo. 

(Vide POP-Bethel-12) 

(c) Uma taxa para cada Carta Constitutiva emitida para um novo GCG (Vide E-SCG Art. XII, 

Seç. 1(c)) e cada CGJ. (Vide E-SCG Art. XIII, Seç. 2 (b)) 

(d) Taxas para dispensas e Cartas Constitutivas de GCGs e CGJs como especificado no 

Formulário 123. 

(e) Uma taxa para cada dispensa concedendo um privilégio especial para Bethéis 

subordinados ao Supremo. (Vide POP-Bethel-18). 

(f) Taxas de solicitação para associação e taxas anuais de todos os Bethéis. (Vide POP-SCG-

11)  

(g) Uma multa de vinte dólares (US$20.00) paga pelos Membros Executivos de CGBs 

subordinados ao Supremo que deixarem de enviar Relatório Anual, Formulário 110, e 

remessa de taxas até 31 de Janeiro. Um prazo maior pode ser concedido a critério da(o) 

Gerente Executiva(o). 

(h) Uma multa paga por cada GCG que deixar de enviar suas taxas estabelecidas de forma 

que sejam recebidas até 1º de Março no Supremo Escritório. A multa deve ser uma 

porcentagem sobre o montante devido: 

(1) dois por cento (2%) para de um (1) até trinta (30) dias vencidos, ou 

(2) cinco por cento (5%) para de trinta e um (31) até sessenta (60) dias vencidos, ou 

(3) sete e meio por cento (7,5%) para qualquer período acima de sessenta (60) dias. 

(i) Taxa anual de associação de quarenta dólares (US$ 40.00) para cada delegado(a) 

votante do SCG, paga no momento da inscrição com o Comitê de Organização da Sessão. 

A taxa de associação concederá elegibilidade para inscrição com o Comitê de Credenciais 

na Sessão Anual, para votar naquela sessão, para manter a condição ativa por um (1) 

ano na lista de distribuição do SCG, e para receber o guia de endereços anual do SCG. 

(1) Receber as taxas de associação para o SCG do ano subsequente, enviando-as ao 

Supremo Escritório até trinta (30) dias depois do término da Sessão Anual do 

SCG. 

(j) Uma taxa de inscrição de dois dólares (US$2.00) deve ser paga para o Comitê de 

Organização da Sessão por todos aqueles que comparecerem à Sessão Anual, exceto os 

menores de dez (10) anos de idade. 



(k) Presentes, doações e contribuições aceitos pelo SCG para uso promocional (o que inclui 

o custeio de despesas de viagem) para a Miss Filha de Jó Internacional ou para a 

Honorável Rainha do Supremo Bethel ou para ambas. A(O) Gerente Executiva(o) deve 

relatar a situação destes fundos para a(o) Presidente do Comitê de Promoção, para a 

Suprema Guardiã e para quem receberá tais fundos dentro de dez (10) dias após o 

encerramento da Sessão Anual. Estes fundos são separados e contabilizados 

separadamente das concessões especificadas no POP-SCG-3. 

(l) Iniciando com a Sessão Anual de 2012, um terço (1/3) dos lucros de cada Suprema 

Sessão será pago ao SCG. Este lucro é definido pelo Total de Recebimentos da Sessão, 

menos todas as despesas normais da Sessão como definido na atual edição do 

documento com as Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da Sessão 

conforme publicado pelo Conselho de Curadores. Qualquer doação ao SCG ou a quem 

quer que seja, para itens específicos tais como computadores, equipamentos, etc, deve 

vir depois de um terço (1/3) ter sido pago ao SCG. 
 

 EXCLUIR 

 ADICIONAR NOVO PARA LER 
 
 X  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

 

Seção 3. Fontes: O SCG deve derivar sua receita do seguinte: 

(a) Uma taxa para cada dispensa para formar um novo Bethel subordinado ao Supremo. 

(Vide POP-Bethel-12) 

(b) Uma taxa para cada Carta Constitutiva emitida para um Bethel subordinado ao Supremo. 

(Vide POP-Bethel-12) 

(c) Uma taxa para cada Carta Constitutiva emitida para um novo GCG (Vide E-SCG Art. XII, 

Seç. 1(c)) e cada CGJ. (Vide E-SCG Art. XIII, Seç. 2 (b)) 

(d) Taxas para dispensas e Cartas Constitutivas de GCGs e CGJs como especificado no 

Formulário 123. 

(e) Uma taxa para cada dispensa concedendo um privilégio especial para Bethéis 

subordinados ao Supremo. (Vide POP-Bethel-18). 

(f) Taxas de solicitação para associação e taxas anuais de todos os Bethéis. (Vide POP-SCG-

11)  

(g) Uma multa de cinquenta dólares (US$50.00) paga pelos Membros Executivos de CGBs 

subordinados ao Supremo que deixarem de enviar Relatório Anual, Formulário 110, e 

remessa de taxas até 31 de Janeiro. Um prazo maior pode ser concedido a critério da(o) 

Gerente Executiva(o). 

(h) Uma multa paga por cada GCG que deixar de enviar suas taxas estabelecidas de forma 

que sejam recebidas até 1º de Março no Supremo Escritório. A multa deve ser uma 

porcentagem sobre o montante devido: 

(1) cinco por cento (5%) para de um (1) até trinta (30) dias vencidos, ou 

(2) sete e meio por cento (7,5%) para de trinta e um (31) até sessenta (60) dias 

vencidos, ou 



(3) dez por cento (10%) para qualquer período acima de sessenta (60) dias. 

(i) Taxa anual de associação de cinquenta dólares (US$ 50.00) para cada delegado(a) 

votante do SCG, paga no momento da inscrição com o Comitê de Organização da Sessão. 

A taxa de associação concederá elegibilidade para inscrição com o Comitê de Credenciais 

na Sessão Anual, para votar naquela sessão, para manter a condição ativa por um (1) 

ano na lista de distribuição do SCG, e para receber o guia de endereços anual do SCG. 

(1) Receber as taxas de associação para o SCG do ano subsequente, enviando-as ao 

Supremo Escritório até trinta (30) dias depois do término da Sessão Anual do 

SCG. Em caso de emergência ou caso fortuito, o Conselho de Curadores, por 

maioria de votos, pode ajustar qualquer uma das taxas ou equivalentes de 

moeda conforme necessário. 

(j) Uma taxa de inscrição de cinco dólares (US$5.00) deve ser paga para o Comitê de 

Organização da Sessão por todos aqueles que comparecerem à Sessão Anual, exceto os 

menores de dez (10) anos de idade. Em caso de emergência ou caso fortuito, o Conselho 

de Curadores, por maioria de votos, pode ajustar qualquer uma das taxas ou 

equivalentes de moeda conforme necessário. 

(k) Presentes, doações e contribuições aceitos pelo SCG para uso promocional (o que inclui 

o custeio de despesas de viagem) para a Miss Filha de Jó Internacional ou para a 

Honorável Rainha do Supremo Bethel ou para ambas. A(O) Gerente Executiva(o) deve 

relatar a situação destes fundos para a(o) Presidente do Comitê de Promoção Finanças, 

para a Suprema Guardiã e para quem receberá tais fundos dentro de dez (10) dias após 

o encerramento da Sessão Anual. Estes fundos são separados e contabilizados 

separadamente das concessões especificadas no POP-SCG-3. 

(l) Iniciando com a Sessão Anual de 2012, um terço (1/3) dos lucros de cada Suprema 

Sessão será pago ao SCG. Este lucro é definido pelo Total de Recebimentos da Sessão, 

menos todas as despesas normais da Sessão como definido na atual edição do 

documento com as Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da Sessão 

conforme publicado pelo Conselho de Curadores. Qualquer doação ao SCG ou a quem 

quer que seja, para itens específicos tais como computadores, equipamentos, etc, deve 

vir depois de um terço (1/3) ter sido pago ao SCG. 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Aumento razoável das taxas que não são ajustadas há mais de 20 anos. Fornece flexibilidade ao 
Conselho de Curadores para lidar com casos fortuitos no futuro, por exemplo, uma 
desvalorização dramática da moeda fora dos Estados Unidos. 
 
SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - 
VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA, Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, 
Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, Karen Keller – CA, Melinda Kinders – 
KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:     #35 

 
Página: POP-SCG 3.3 

 
Artigo: Despesas Seção: 12 Joias 

 

ONDE SE LÊ: 
 

(a) Uma joia oficial de Past Suprema Guardiã deve ser comprada, para ser presenteada 
para cada 
Suprema Guardiã ao final de sua gestão. 

(b) Uma joia de Past Supremo Guardião Associado deve ser comprada, para presentear 
cada  
Supremo Guardião Associado ao final de sua gestão.  
 

EXCLUIR 
 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

   X   EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

 

Seção 12. Joias  
(a)  Uma joia oficial de Past Suprema Guardiã deve ser comprada, para ser presenteada 
para cada Suprema  Guardiã ao final de sua gestão. 

1. O custo da joia não deve exceder o valor previsto no orçamento do SCG.  
2. Esta joia deve ser solicitada, o mais tardar, noventa (90) dias após o témino 

da sua gestão. 
 

(b)  Uma joia de Past Supremo Guardião Associado deve ser comprada, para presentear 
cada Supremo Guardião Associado ao final de sua gestão. 
1.           O custo da joia não deve exceder o valor previsto no orçamento do SCG.  
2. Esta joia deve ser solicitada, o mais tardar, noventa (90) dias após o témino 

da sua gestão. 
 

 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: As mudanças propostas ajudarão a garantir que essas despesas 
ocorram em tempo hábil e dentro dos valores descritos no orçamento do SCG. 
 

SUBMETIDO POR: 
 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, 
PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen 
Wise – WI, PHR, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, Keller – CA, Stephanie Lagerman – KS, Melinda 
Kinders – KS 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 

EMENDA Nº: #36 
 
Página:__POP-SCG-15.1 
 

Artigo _____________ Seção 3 Subseção: (l) 

 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 3. Fontes: O SCG deve derivar sua receita do seguinte: 

(l)  Iniciando com a Sessão Anual de 2012, um terço (1/3) dos lucros de cada Suprema Sessão 
será pago ao SCG. Este lucro é definido pelo Total de Recebimentos da Sessão, menos todas 
as despesas normais da Sessão como definido na atual edição do documento com as 
Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da Sessão conforme publicado pelo 
Conselho de Curadores. Qualquer doação ao SCG ou a quem quer que seja, para itens 
específicos tais como computadores, equipamentos, etc, deve vir depois de um terço (1/3) 
ter sido pago ao SCG. 

 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 

 X  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 
Seção 3. Fontes: O SCG deve derivar sua receita do seguinte: 

(l)  Iniciando com a Sessão Anual de 2025, metade (1/2) dos lucros de cada Suprema Sessão 
será pago ao SCG. Este lucro é definido pelo Total de Recebimentos da Sessão, menos todas 
as despesas normais da Sessão como definido na atual edição do documento com as 
Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da Sessão conforme publicado pelo 
Conselho de Curadores. Qualquer doação ao SCG ou a quem quer que seja, para itens 
específicos tais como computadores, equipamentos, etc, deve vir depois de metade (1/2) ter 
sido pago ao SCG. 

 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Aumento razoável das taxas que não são reajustadas desde 2012. 

 

SUBMETIDO POR: 
Ken Bright – DE, Linda Hendershot – MO, Bud Reibel – CA, Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, 
SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, 
PHR, SGuia Ian Milne – QLD, Melinda Kinders – KS 

 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº: #37 
 
Página: __E-SCG 1___________________________ 
 

Artigo __II________ Seção___1__________ Subseção ___b__________ 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 1. Deveres 

(a) O SCG Executivo deve desempenhar os deveres e exercer apenas aqueles poderes a ele designados 
pela lei. 
(b) Em conjunto com o Conselho de Curadores, aprovar o licenciamento de países e territórios para 
operarem 
sob o nome de Filhas de Jó Internacional.  

 
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

 X EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 
Seção 1. Deveres 

(a)  O SCG Executivo deve desempenhar os deveres e exercer apenas aqueles poderes a 
ele designados pela lei. 

(b)  Em conjunto com o Conselho de Curadores, aprovar o licenciamento de países e 
territórios para operarem sob o nome de Filhas de Jó Internacional. implementar, 
manter e fazer cumprir diretrizes para a expansão das Filhas de Jó Internacional em 
outros países e territórios. 
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

 
Esta alteração visa alterar a opção de licenciamento das FJI para outros países ou territórios. Esta 
alteração é parte de uma série de alterações para permitir que o Conselho de Curadores das FJI e o 
ESCG criem Diretrizes e Regras para Expansão Estrangeira sem que isso tenha que passar por um 
processo de Licenciamento. 

 

SUBMETIDO POR: 
 Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, 
PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHQ, SGuia Ian Milne – QLD, 

  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  #38 

 

 
Página: __C-SCG-1___________________________ 
 

Artigo __II________ Seção ___2__________ Subseção ___a,7__________ 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Seção 2. Alçada 
(a) As Filhas de Jó Internacional é internacional em sua alçada e é composta por: 

(1) O Supremo Conselho Guardião 
(2) Grandes Conselhos Guardiões 
(3) Conselhos Guardiões Jurisdicionais 
(4) Conselhos Guardiões de Bethéis 
(5) Bethéis 
(6) Outros grupos conforme aprovados pelo Supremo Conselho Guardião, que não possuem Carta 
Constitutiva. 
(7) Países ou territórios licenciados pelo Conselho de Curadores e Membros Executivos do Supremo 
Conselho Guardião.  
 

 
DELETAR 
ADICIONAR NOVO PARA LER 

 X EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

 
Seção 2. Alçada 
(a) As Filhas de Jó Internacional é internacional em sua alçada e é composta por: 

(1) O Supremo Conselho Guardião 
(2) Grandes Conselhos Guardiões 
(3) Conselhos Guardiões Jurisdicionais 
(4) Conselhos Guardiões de Bethéis 
(5) Bethéis 
(6) Outros grupos conforme aprovados pelo Supremo Conselho Guardião, que não possuem Carta 
Constitutiva. 
(7) Países ou territórios licenciados pelo Conselho de Curadores e Membros Executivos do Supremo 
Conselho Guardião.  
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Esta alteração visa alterar a opção de licenciamento das FJI para outros países ou territórios. Esta 
alteração é parte de uma série de alterações para permitir que o Conselho de Curadores das FJI e o 
ESCG criem Diretrizes e Regras para Expansão Estrangeira sem que isso tenha que passar por um 
processo de Licenciamento. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA 
Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Ian Milne – QLD, 

 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:   #39  
 
Página: __C-SCG 2___________________________ 
 

Artigo __III________ Seção ___2__________ Subseção _____________ 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 2. Jurisdição 

(a) A autoridade para criar ou reconhecer Supremos Conselhos Guardiões estrangeiros ou 
qualquer outra organização independente com poderes para conduzir operações das Filhas 
de Jó é reservada aos Membros Executivos do SCG e ao Conselho de Curadores das Filhas de 
Jó Internacional. 

(b) A jurisdição das Filhas de Jó Internacional inclui todos os territórios onde os Estados Unidos 
da América exerçam poder de governo, países onde existam Bethéis estabelecidos sobre os 
quais nenhuma outra organização tenha a jurisdição das Filhas de Jó concedida, e países 
onde não existam Bethéis. 

(c) As Filhas de Jó Internacional pode conceder ou receber jurisdição sobre um Bethel localizado 
fora dos Estados Unidos da América para ou de um Supremo Conselho Guardião regular ou 
quaisquer outras organizações das Filhas de Jó caso julgue apropriado. 

(d) As Filhas de Jó Internacional pode permitir a um Supremo Conselho Guardião ou qualquer 
outra organização das Filhas de Jó, caso julgue apropriado, a agir em seu nome fora dos 
Estados Unidos da América, pelo período e com as limitações definidas.  
 

 

XX  DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 

 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Esta alteração visa alterar a opção de licenciamento das FJI para outros países ou territórios. Esta 
alteração é parte de uma série de alterações para permitir que o Conselho de Curadores das FJI e o 
ESCG criem Diretrizes e Regras para Expansão Estrangeira sem que isso tenha que passar por um 
processo de Licenciamento. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, 
VSGA, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Ian Milne – QLD, 
 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
 

EMENDA Nº:  #40  
 
Página: __E-SCG 6___________________________ 
 
Artigo __VI________ Seção ___2__________ Subseção ___17__________ 
 
ONDE SE LÊ:  
(17)  Em conjunto com os Membros Executivos do SCG, aprovar o licenciamento de países 
e territórios para operarem sob o nome de Filhas de Jó Internacional.  
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER  
 

XX EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 

 
LEIA-SE: 

(17) Em conjunto com os Membros Executivos do SCG, aprovar o licenciamento de países e 
territórios para operarem sob o nome de Filhas de Jó Internacional. Para implementar, manter e 
fazer cumprir, em conjunto com o Executivo do Supremo Conselho Guardião, as diretrizes para a 
expansão da Filhas de Jó Internacional em outros países e territórios. 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
Esta alteração visa alterar a opção de licenciamento das FJI para outros países ou territórios. Esta 
alteração é parte de uma série de alterações para permitir que o Conselho de Curadores das FJI e o 
ESCG criem Diretrizes e Regras para Expansão Estrangeira sem que isso tenha que passar por um 
processo de Licenciamento. 

 

SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, 
VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Ian Milne – QLD 
 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  #41  
 
Página: __C-SCG 3 ___________________________ 
 
Artigo ___VI_____ Seção ___2__________ Subseção ____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 

DELETAR 

 X  ADICIONAR NOVO PARA LER 

 

EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 

 
LEIA-SE: 
 
(j) Os Oficiais Executivos do Supremo Conselho Guardião e os membros do Conselho de 

Curadores devem enviar um acordo de não divulgação (non-disclosure agreement) assinado 
para a Gerente Executiva a cada ano. 

 
 
 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Para garantir a privacidade dos assuntos delicados que são discutidos durante as reuniões do ESCG e 
do CDC. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, 
VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Barb Von Leinen – MD, SM, Ian Milne – QLD, Sheila Galvin – 
SK, Melinda Kinders - KS



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº: #42  
 
Página: __Clube de Membros Potenciais 2 ___________________________ 
 

Artigo ___IV_____ Seção ___1__________ Subseção ____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 1. Oficiais Adultos 
(a) Os oficiais eletivos deste clube consistem de: 

(1) Presidente 
(2) Secretário(a) 
(3) Tesoureiro(a), OU 
(4) Secretário(a)/Tesoureiro(a) 

 
(b) Um dos quais deve ser um Membro de Maioridade das FJI, um Mestre Maçom ou um membro de 
uma Família Maçônica. 
 
(c) Os oficiais de clubes na Austrália, Canadá e Estados Unidos devem constar na lista atualizada de 
AVCs provida pelo(a) Gerente Executivo(a).  
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

X    EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 

Seção 1. Oficiais Adultos 
(a) Os oficiais eletivos deste clube consistem de: 

(1) Presidente 
(2) Secretário(a) 
(3) Tesoureiro(a), OU 
(4) Secretário(a)/Tesoureiro(a) 

 
(b) Um dos quais deve ser um Membro de Maioridade das FJI, um Mestre Maçom ou um membro de 
uma Família Maçônica. 
 
(c) Os oficiais de clubes na Austrália, Canadá e Estados Unidos devem constar na lista atualizada de 
AVCs provida pelo(a) Gerente Executivo(a).  
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Para garantir pelo menos três adultos para a formação de um Clube de Membros Potenciais.   
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VASG, 
Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Barb Von Leinen – MD, SM, Stephanie Lagerman – 
KS, Melinda Kinders - KS 



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 
Ano: 2021 

 
EMENDA Nº:  #43 
 
Página: __ Clube de Membros Potenciais 2 ___________________________ 
 
Artigo ___IV_____ Seção ___1__________ Subseção ____________ 
 

ONDE SE LÊ: 
 
Seção 1. Oficiais Adultos 
(a) Os oficiais eletivos deste clube consistem de: 

(1) Presidente 
(2) Secretário(a) 
(3) Tesoureiro(a), OU 
(4) Secretário(a)/Tesoureiro(a) 

 
(b) Um dos quais deve ser um Membro de Maioridade das FJI, um Mestre Maçom ou um membro de 
uma Família Maçônica. 
 
(c) Os oficiais de clubes na Austrália, Canadá e Estados Unidos devem constar na lista atualizada de 
AVCs provida pelo(a) Gerente Executivo(a).  
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 
 X EMENDAR PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições)) 
 
LEIA-SE: 
 
Seção 1. Oficiais Adultos 
(a) Os oficiais eletivos deste clube consistem de: 

(1) Presidente 
(2) Secretário(a) 
(3) Tesoureiro(a), OU 
(4) Secretário(a)/Tesoureiro(a) 

(b) Um dos quais deve ser um Membro de Maioridade das FJI, um Mestre Maçom ou um membro de 
uma Família Maçônica e pelo menos uma das oficiais deve ser uma mulher. 
(c) Os oficiais de clubes na Austrália, Canadá e Estados Unidos devem constar na lista atualizada de 
AVCs provida pelo(a) Gerente Executivo(a).  
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
Para garantir que pelo menos uma das oficiais adultas do CMP seja do sexo feminino. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA 
Patrick Lehrman – IL, VSGA, Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuide Barb Von 
Leinen – MD, SM, Karen Keller – CA, Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders - KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 

EMENDA Nº: #44  
 
Página: ___E-SCG 16__________________________ 
 

Artigo __XVIII___ Seção __1____ Subseção _____a________ 
 

ONDE SE LÊ: 

Seção 1. Frequência 
(a) O SCG deve reunir-se na Sessão Anual, não excedendo quatro (4) dias consecutivos em tal período, 

durante o mês de agosto conforme possa ser designado pela Suprema Guardiã. Ela deve fazer tal 
designação em ou antes do dia 1º de janeiro seguinte à Sessão Anual anterior. 

(b) Em caso de emergência, a Suprema Guardiã, com o consentimento por escrito da maioria dos 
membros do SCG Executivo, pode adiar, mudar o local de reunião ou cancelar a Sessão Anual. Um 
aviso da ação proposta deve ser enviado imediatamente aos membros do Conselho de Curadores, ao 
Comitê de Jurisprudência e ao Comitê de Finanças 

(c) No caso de instalações para convenção e alojamento não estarem disponíveis para realizar a Sessão 
Annual no mês de agosto, uma permissão pode ser concedida pelos membros do SCG para que se 
realizem as reuniões no mês de julho.  
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 

 X  EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 

Seção 1. Frequência 
(a) O SCG deve reunir-se na Sessão Anual, não excedendo quatro (4) dias consecutivos em tal período, 

durante o mês de julho agosto conforme possa ser designado pela Suprema Guardiã votado pelos 
delegados votantes do SCG. Ela deve fazer tal designação em ou antes do dia 1º de janeiro seguinte à 
Sessão Anual anterior. 

(b) Em caso de emergência, a Suprema Guardiã, com o consentimento por escrito da maioria dos 
membros do SCG Executivo, a Sessão Annual pode adiar ser adiada, mudar o local de reunião ou 
método de reunião alterado, ou ter a reunião cancelada cancelar a Sessão Anual por maioria de votos 
do Conselho de Curadores e Executivo do Supremo Conselho Guardião. Um aviso da ação proposta 
deve ser enviado imediatamente aos membros do Conselho de Curadores, ao Comitê de 
Jurisprudência e ao Comitê de Finanças 

(c) No caso de instalações para convenção e alojamento não estarem disponíveis para realizar a Sessão 
Annual no mês de julho Agosto, uma permissão pode ser concedida pelos delegados votantes 
membros do SCG para que se realizem as reuniões no mês de agosto Julho.  

 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

Isso é para mudar o mês padrão das Supremas Sessões para julho e fazer com que agosto seja a 
exceção. Essa mudança é baseada no histórico de conflitos, horários escolares e horários para a 
maioria dos participantes, mas não impede a flexibilidade que já é usufruída. Esse ajuste ajuda os 
Comitês de Organização da Suprema Sessão a ter uma orientação melhor sobre o melhor momento 
para realizar uma Sessão Suprema. Esta alteração também esclarece como fazer uma mudança de 
emergência em acordo com a designação de oficiais corporativos definidas pela nossa incorporação. 



SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA Patrick Lehrman – IL, VSGA, 
Diane Bloch – MI, PHR, VSG, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia Barb Von Leinen – MD, SM, Sheila Galvin – SK, 
Stephanie Lagerman – KS, Melinda Kinders - KS 
  



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO 

Ano: 2021 
 

EMENDA Nº:  #45 
 

Página: _____________________________ 

Artigo _LDC__________ Seção ____D_________ Subseção _____________  

ONDE SE LÊ: 

DELETAR 

   X    ADICIONAR NOVO PARA LER 

EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 

LEIA-SE:  Veja abaixo 
 
SUGESTÕES:  
Esta cerimônia pode ser usada:  

1.  Para uma celebração do aniversário de Mãe Mick 
2.  Em uma reunião regular como um Relatório da Bibliotecária ou outra cerimônia especial.  
3.  Como uma exemplificação para outros corpos Maçônicos.  
4.  Em congressos Estaduais, Provinciais ou Jurisdicionais, Grande Bethel, etc  

 
Na ausência de flores reais ou de seda, ilustrações das flores podem ser usadas. Existem ilustrações para 
todas as flores no Site do Suprem 
 
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 

 
O objetivo é adicionar uma nova Cerimônia da Mãe Mick. Esta cerimônia foi escrita originalmente por 
Emmalyn Smith, PHRGB de Wisconsin. Com a permissão de Emmalyn, o Comitê do 100º aniversário 
fez algumas pequenas alterações para fazê-lo funcionar para a celebração do 100º ano e, em 
particular, a celebração do mês dos fundadores em março de 2020. É uma cerimônia maravilhosa e 
o comitê gostaria de vê-la como uma opção permanente. 
 
SUBMETIDO POR: 
Shelly Cole – UT, PSG 
 
  

X

X

X

X

X

X

X

x

X
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Buquê da Mãe Mick 

 

Escrito por Emmalyn Smith, Honorável Rainha do Grande Bethel de WI 2017-2018 

 

Honorável Rainha: Hoje reservamos um tempo para homenagear nossa fundadora, Mãe Mick, fazendo-lhe um 

buquê de flores que são significativos para sua vida e nossa maravilhosa Ordem. 

 

Primeira Princesa: A ascendência da mãe Mick pode ser traçada de volta até a empresa Mayflower em ambos os 

lados de sua família. Para honrar a herança da Mãe Mick, nós começamos nosso buquê com a Epigaea. A Epigaea é 

uma flor rara que cresce onde a maioria das outras de plantas não prosperam. Isto é realidade para as Filhas de Jó; 

somos raras, mas prosperamos. 

 

Segunda Princesa: A Rosa Selvagem é a flor do Estado de Iowa. Mãe Mick nasceu em Atlantic, Iowa em 9 de 

março de 1881. Adicionamos a flor de seu estado de nascimento ao buquê. 

 

Guia: Narcisos são as flores de março. O mês em que a Mãe Mick nasceu. Narcisos também são conhecidos por 

simbolizar a vida eterna, Mãe Mick vive através de todos os membros das Filhas de Jó. Em memória dela, agora 

adicionamos um Narciso ao buquê. 

 

Dirigente de Cerimônias: Cravo Vermelho: O Cravo Vermelho é frequentemente usado para homenagear os 

médicos que faleceram. Adicionamos o cravo vermelho porque Mãe Mick frequentou a Faculdade de Medicina de 

Creighton em Omaha, Nebraska. 

 

Capelã: Tango: flor do estado de Nebraska. Adicionamos o Tango ao nosso buquê porque Nebraska foi onde as 

Filhas de Jó foram fundadas, 

 

Bibliotecária: A flor emblema da nossa Ordem, o Lírio do Vale, é a próxima. Ele é branco, que é um emblema da 

pureza e doçura. Nós o adicionamos ao buquê como um lembrete para manter a doçura como uma constante em 

nossas vidas. 

 

Segunda Zeladora: O Lírio Tigre simboliza felicidade e prosperidade. Relembrando as lições da Primeira Época, 

adicionamos esta flor ao buquê. 

 

Secretária: O Áster é uma flor roxa cujo nome significa estrela. Ela simboliza a paciência. Nós agora a adicionamos 

ao Buquê para Mãe Mick. 

 

Primeira Zeladora: A Íris Azul simboliza fé e esperança, relembrando as lições da Segunda Época. Nós agora a 

adicionamos ao buquê. 

 

Tesoureira:  O Louro, embora não seja a flor mais bonita, tem um grande significado. Ele simboliza realização e 

recompensa. Ele nos relembra das lições da Terceira época e agora o adicionamos ao buquê.  

 

Musicista: Agora adicionamos a Rosa Amarela ao buquê porque ela simboliza a amizade e o carinho. Cada um de 

nós é um amigo leal e verdadeiro de todos na Ordem 

 

Guarda Externa: A Rosa Branca, especialmente na fé Islâmica, simboliza a virtude. Nós a adicionamos ao buquê 

pois ela representa nosso lema, "A virtude é uma qualidade que enobrece a mulher." 

 

Guarda Interna: Não devemos esquecer todas as lições que aprendemos por meio das Filhas de Jó. Por isso, 

adicionamos o Gladíolo ao buquê pois ele significa lembrança. 

 



Primeira Mensageira: A Rosa é a flor oficial dos Estados Unidos da América. Adicionamos agora a rosa pois foi 

neste país que as Filhas de Jó começaram sua jornada. 

 

Segunda Mensageira: O Bordo é a planta oficial do Canadá, sendo que este foi o país que fez nossa Ordem tornar-

se internacional. Agora vamos adicionar esta flor ao buquê. 

 

Terceira Mensageira: O Acácia Dourada é a flor oficial da Austrália. Para honrar nossas irmãs da Austrália, agora 

adicionamos uma ao buquê. 

 

Quarta Mensageira: O Jasmim é a flor oficial das Filipinas, sendo este o quarto País em que as Filhas de Jó foram 

instaladas. Agora adicionamos um ao buquê 

 

Quinta Mensageira: A flor do Ipê Amarelo é a flor oficial do Brasil, sendo este sendo este o quinto País em que as 

Filhas de Jó foram instaladas. Agora adicionamos uma ao buquê. 

 

Honorável Rainha: Não-Me-Esqueças:  para os maçons, o Não-Me-Esqueças é um símbolo de resiliência e 

resistência, e de amor pela Fraternidade e seus princípios permaneceram mesmo em tempos de sofrimento e 

Perseguição. Como Filhas de Jó, podemos usar isso para lembrar a todos de quem somos, por que 

estamos aqui, e porque nunca iremos embora. Nós adicionamos agora a última flor ao buquê. 

 

Hoje, todas nós demos uma flor ao buquê da Mãe Mick em sua homenagem. 
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EMENDA Nº: #46  
 

Página: ____E SCG 6_________________________ 
 
Artigo ____2_________ Seção _____b________ Subseção ___13________ 
 
ONDE SE LÊ: 
 
(13) Nomear um Curador para preservar e gerenciar as propriedades históricas da Ordem, 

trabalhando sob diretrizes aprovadas pelo Conselho de Curadores.  
 

 
 

DELETAR 

ADICIONAR NOVO PARA LER 
 
 X EMENDA PARA LER (Sublinhe todas alterações ou adições) 
 
LEIA-SE: 
 
(13) Nomear um Curador para preservar e gerenciar as propriedades históricas da Ordem, 

trabalhando e produzir um Livro de História das FJI em intervalos regulares. O curador deve 
trabalhar sob Diretrizes de Curadoria aprovadas pelo Conselho de Curadores.  
 

MOTIVO DA ALTERAÇÃO: 
 
O Comitê do Livro de História assume as funções do Curador. No passado, este comitê achou 
impossível criar um plano de Livro de História devido à natureza rotativa do comitê. O Curador é um 
compromisso de longo prazo do CDC e deve fornecer o status dos itens de trabalho ao CDC em 
intervalos regulares. Grande parte do conteúdo de um Livro de História vem do Escritório das FJI e o 
Curador já tem uma relação de trabalho e acesso aos materiais do Livro de História. 
 
 
SUBMETIDO POR: Shelly Cole – UT, PSG, Valorie Koogle - VA, PHR, SG, Randy Hansen - UT, PSGA 
Patrick Lehrman – IL, VSGA, Maureen Wise – WI, PHR, SGuia, Stephanie Lagerman – KS 


