Suprema Sessão 2022 – FJI
Resumo das Emendas

Estamos empolgados por poder ter um conjunto de votações 'híbridas' ao vivo sobre as emendas
propostas para a Sessão Suprema de 2022. Existem muitas alterações este ano e esperamos que este
resumo das alterações seja útil para explicar a intenção de cada uma delas. Além disso, haverá várias
mesas redondas virtuais na pré-sessão onde os criadores poderão apresentar suas justificativas e os
delegados votantes registrados poderão fazer perguntas. Essas sessões serão anunciadas diretamente aos
delegados votantes. Esperamos que este resumo e as próximas mesas redondas facilitem o processo real
de debate e votação para que prossiga da forma mais tranquila possível.
Emendas 1 a 8
Desde a sua criação, o programa Jobie-to-Bee cresceu e se tornou parte integrante das FJI. À medida que
este programa amadureceu e recebeu mais foco, há um grande desejo de ter alguns componentes básicos
um pouco mais formais. Este conjunto de alterações solidifica uma opção de Suprema e Grande
Apicultora, adiciona uma Cerimônia das Abelhinhas e fornece Regras e Regulamentos básicos para uma
Colméia.
Emenda 9
Os membros do Conselho de Curadores e do Supremo Conselho Guardião Executivo são obrigados a
passar por verificações anuais de antecedentes e são legalmente protegidos pela apólice de Seguro de
Diretores e Oficiais da JDI. Esta emenda fornece uma recuperação de custos para as verificações de
antecedentes e seguro extras para esses adultos eleitos, fazendo com que cada membro desses órgãos
seja reembolsado pelas FJD por sua parte das despesas.
Emenda 10
O Conselho de Curadores das FJI é responsável por supervisionar as partes comerciais da Ordem.
Fundamental para essa supervisão é a solicitação e alocação de dinheiro para que se enquadre na
designação legal sem fins lucrativos de JDI. Esta emenda esclarece a responsabilidade que a Associação
Alumni do Supremo tem com o Conselho de Curadores das FJI em relação à arrecadação e reembolso de
fundos.
Emendas 11 a 12
As funções do Conselho de Curadores cresceram à medida que as necessidades de trabalho das FJI
também cresceram. Essas alterações estabelecem um plano de treinamento e requisitos de educação
para os membros do Conselho de Curadores.
Emenda 13
Esta emenda simplifica a lei sobre as qualificações que uma pessoa deve ter para servir em um comitê
do Supremo. Além disso, esta emenda permite que membros sem direito a voto do SCG sirvam em mais
comitês.

Emendas 14 a 17
Essas emendas limpam alguns procedimentos de trabalho nas FJI. A necessidade desse processo de fundo
rotativo desapareceu décadas atrás, quando os processos financeiros para as FJI mudaram. Não há razão
para o Presidente ter um conjunto de chaves e, como tal, não é feito há décadas. Há mais de 30 anos, os
procedimentos financeiros das FJI foram alterados e a prática de enviar e receber cheques entre o
escritório e o Presidente de Finanças parou. Além disso, se o Presidente das Finanças não for um cidadão
dos EUA, não poderá assinar cheques. Os deveres de todos os funcionários das FJI não relacionados aos
deveres de outros Diretores já estão localizados na política de negócios conforme descrito pelo Conselho
de Curadores e alguns deveres se tornaram obsoletos ou foram transferidos.
Emenda 18
O termo “auditoria” mudou drasticamente com as mudanças nos procedimentos bancários dos Estados
Unidos. Agora, uma “auditoria” completa, conforme definida pelas firmas de contabilidade, custa até
US$40.000 cada vez. As FJI não pode absorver esses tipos de custos. As FJI usam os serviços de um
contador para arquivar a documentação exigida do IRS, mas para uma verificação e balanceamento anual,
uma revisão do Comitê de Finanças é considerada suficiente. Esta alteração limpa a lei relativa a uma
“auditoria”.
Emenda 19
Esta alteração aumenta o custo de adesão à Associação Alumni do Supremos de $ 35 para $ 55 dólares.
Emenda 20
As taxas de câmbio para os 4 países das FJI fora dos EUA podem, ocasionalmente, ser prejudiciais para os
Bethéis nesses países devido à flutuação dos mercados de câmbio. Esta alteração define uma data de
troca e uma taxa de câmbio máxima para países fora dos EUA para as taxas do Relatório Anual.
Emenda 21
Como a Revisão do Ritual ocorre periodicamente, ter algo na lei que proíba determinado tipo de mudança
é contrário ao processo de Revisão do Ritual e cala a voz dos membros ao fazer sugestões. Esta emenda
remove esta restrição para que qualquer votação futura de Revisão de Ritual não seja automaticamente
restringida por um estatuto que limite o escopo da mudança.
Emenda 22
Com o status de organização sem fins lucrativos nos EUA, um Bethel deve apresentar uma declaração de
imposto final (990) quando fechar ou fundir outro Bethel. Esta é uma exigência financeira que muitas
vezes é esquecida por não estar na lei. Esta alteração transforma-o em lei para que não seja tão facilmente
esquecido.
Emenda 23
Uma grande parte de nossos Bethéis não tem um conjunto completo de oficiais na linha. Atualmente um
Bethel só pode ser aberto se pelo menos um tiver uma das 3 principais oficiais, esta emenda permitiria
que um Bethel abra para uma reunião se algum membro da linha estiver presente.
Emendas 24 a 25

Esta emenda permite à GG ou SG mais flexibilidade ao decidir se deve colocar um Bethel em
reorganização. Uma série de fatores pode afetar essa decisão, não apenas a adesão de membros. Dar a
um GG ou SG alguma flexibilidade pode ajudar a preparar um Bethel para um plano de reorganização
bem-sucedido.
Emenda 26
Atualmente, apenas os CAVs podem servir como oficiais nomeados do SGC, esta exigência deixou as
Filipinas e o Brasil fora da possibilidade de ter alguém selecionado para ser um oficial, a menos que passe
por uma verificação de antecedentes especial realizada por um intermediário canadense e é muito caro.
Esta emenda permite a nomeação de Oficiais do SGC apenas para os países que não possuem o programa
JDI YPP em vigor.
Emenda 27
Com as emendas aprovadas em 2021, é permitida a possibilidade de eleições ‘online’. A seção da lei que
declara especificamente a hora e a data das eleições ESGC e BOT precisa ser modificada para refletir isso,
para que não haja confusão. Esta alteração fornece essa clarificação.
Emenda 28
Ter algumas partes de uma Suprema Sessão definidas em lei que estabelecem a hora e a data em que
certos eventos ocorrem limita a capacidade de reimaginar uma SS mais focada nas Filhas. Hoje, a lei limita
especificamente quando a sessão pode começar e quando pode terminar, incluindo a data e hora da
abertura formal. Isso cria um problema para as Filhas cujas atividades foram forçadas a ser no início e no
final da semana para acomodar uma abertura formal exigida e o conjunto de reuniões em que a data e o
horário são definidos em estatuto. Esta alteração permite flexibilidade na programação, eliminando esses
estatutos rígidos.
Emenda 29
Os Landmarks das FJI foram alterados algumas vezes nos primeiros anos, mas um processo para essa
possibilidade de alteração não está previsto na lei. Esta alteração prevê um procedimento para que uma
alteração histórica seja votada através de um processo normal de alteração, caso seja necessário.
Emenda 30
Atualmente, o número mínimo de membros em uma jurisdição para manter o status GCG é 70. Esta
alteração altera esse mínimo para manter o status GCG em 60.
Emenda 31
Atualmente uma reunião normal do Bethel é definida como reunião regular com veste e acontece e é
definida precisamente pelo Ritual. Esta emenda permite que uma quantidade limitada de reuniões do
Bethel sejam reuniões administrativas sem a formalidade do Ritual e veste e criando a possibilidade de
aprenderem mais sobre negócios e a usarem trajes formais. Essa possibilidade foi usada para Bethéis em
reorganização, essa emenda torna possível para todos os Bethéis.

Emenda 32

Apresentar uma queixa ou passar por um processo de apelação pode ser bastante confuso. Esta Emenda
não altera esse processo de forma alguma, mas adiciona um fluxograma à seção de apelações e queixas
da lei para ajudar na compreensão do processo.
Emenda 33
A lei não é clara sobre como as Filhas devem descobrir quem está disposto a fazer parte do Conselho
Guardião do Bethel. Esta emenda oferece opções para as Filhas saberem quem está disposto a servir, bem
como como os formulários de recomendação em papel são tratados se esse for o método de votação.
Emendas 34 a 36
Hoje a veste original/tradicional é a que está prescrita na lei e referenciado no Ritual. É definido como um
manto grego baseado no que foi usado durante o tempo de Jó, com todos os membros representados
igualmente com trajes correspondentes. Este conjunto de emendas estabelece uma grande variedade de
mudanças nos trajes para Bethéis e Supremo Bethel, incluindo o seguinte:
Eliminação da faixa de cabeça, ampliação das opções de joias, introdução de uma opção de roupão de
estilo 'acadêmico', permitindo regalias não correspondentes em reuniões, permitindo cordões de ombro
opcionais e multicoloridos para diferenciação ao usar roupões acadêmicos, não mais prescrevendo estilo
de sapato ou meias, removendo o decisão de uniformidade em relação aos trajes fora do SCG, fornece a
possibilidade de alteração de capas, coroas e mantos por autoridade para cada Conselho Guardião do
Bethel individual, permitindo individualidades de expressão religiosa ou cultural nos trajes e joias.
Emenda 37
Esta alteração descreve um processo para que dois JGCs adjacentes se fundam em um GGC e limitem
sua capacidade de separação de volta.
Emendas 38 e 39
Essas emendas permitiriam a um Bethel subordinado ao Supremo um processo para solicitar ao ESGC para
se tornar um membro de um GCG geograficamente próximo. Isso permitiria que um Bethel subordinado
ao Supremo participasse de novas oportunidades para Filhas, incluindo atividades do Grande Bethel.
Também permitiria oportunidades de BSS para adultos dentro de um GCG. Além disso, essas emendas
permitiriam que um Bethel em um GCG hoje pedisse para ser movido para um GCG diferente com base
na geografia.
Emenda 40
O Comitê de Supremos Arranjos (SAC) supervisiona a execução e os fundos gerados para a Suprema
Sessão Annual. Desde 2012, o comitê do SAC reteve 2/3 do lucro da Sessão para desembolsar às
jurisdições anfitriãs, com o restante 1/3 indo para o Supremo Conselho Guardião. A Suprema Sessão é a
sessão anual do Supremo Conselho Guardião por lei e, como tal, esta emenda propõe que os lucros sejam
divididos 50-50 em vez da maioria para os GCGs anfitriões.

Emenda 41-43

Ultimamente, as Supremas Sessiões têm sido desafiadas com escolhas limitadas de locais e altos custos.
Atualmente, nossa lei só permite uma decisão com 3 anos de antecedência devido à exigência de que a
Suprema Dirigente de Cerimônias encabece o comitê de localização da Sessão e um voto obrigatório do
corpo. Entre locais com preços altos, falta de locais disponíveis e uma estrutura rígida para a Sessão, as
Filhas geralmente têm o preço alto na participação da SS. Uma SS mais flexível poderia fornecer um
conjunto mais simplificado de eventos que são mais focados na Filha e potencialmente mais curtos e,
portanto, menos caros. Essas emendas retiram os requisitos legais para uma votação do corpo e dissolvem
o comitê de Localização da Sessão que atualmente exige que um Suprema Dirigente de Cerimônias faça
seu trabalho.

Emenda 44
Infelizmente, nos últimos anos tem havido má gestão de dinheiro que girou em torno de Comitês de
Supremos Arranjos. Isso incluiu má contratação, desfalque e não apresentação de declarações fiscais
exigidas pelo IRS. Essas questões dificultaram a obtenção de seguro empresarial para as FJI, causaram
perdas significativas de recursos e nos colocaram em uma situação precária com a Receita Federal. O
Conselho de Curadores e o Comitê de Finanças procuram fortalecer os controles de contratação e
monetários desse comitê. De acordo com o Artigo VI do B SGC, o Conselho de Curadores tem a
responsabilidade de manter e fazer cumprir as diretrizes corporativas. Essas mudanças limpam esta lei
em relação à supervisão financeira do Comitês de Supremos Arranjos.
Emenda 45
Atualmente, a lei contém as partes específicas de falas e a pauta para a reunião do Supremo Bethel. Esta
emenda move as especificidades da reunião do Supremo Bethel para o Livro de Cerimônias e permite
alguma flexibilidade básica de cerimônia quando necessário.
Emendas 46 a 47
Os procedimentos financeiros para a MFJI E HRSB são padrão há muitos anos. Esta emenda limpa e
esclarece na lei as despesas que a Miss Filha de Jó Internacional e a Honorável Rainha do Supremo Bethel
podem reivindicar para suas viagens para coincidir com os procedimentos financeiros já em uso.
Emendas 48 a 50
As qualificações para concorrer à Honorável Rainha do Supremo Bethel são rigorosas para garantir uma
representante da Filha muito qualificada naquele posto tão importante. No entanto, caso a HRSB não
consiga completar seu mandato, a PPSB assume o cargo de HRSB, mas pode não ter passado pelo mesmo
processo de conhecimento e qualificação, a menos que ela também tenha colocado seu nome para HRSB.
Essas alterações alteram a seleção de PPSB para garantir que ele tenha as mesmas qualificações e base
de conhecimento que a HRSB.

Emenda 51

Esta alteração diz respeito à parcela da taxa de afiliação das Filhas que vai para a Suprema. Há muitos
anos, o aumento anual foi fixado em 2% como uma proteção contra o aumento dos custos para o SCG.
Esta alteração fixa a taxa base de filiação no nível que já se encontra hoje e ajusta o aumento anual para
5%, uma vez que a taxa antiga não acompanhava as despesas.
Emenda 52
Esta emenda permitiria que qualquer Filha ativa em situação regular apresentasse emendas à lei do
Supremo Conselho Guardião. Isso forneceria uma ligação mais direta aos desejos dos membros.
Emendas 53 a 55
A luta para elevar as vozes das Filhas ao nível Supremo tem sido um tópico por vários anos. Essas
alterações atingem uma proposta para criar uma nova categoria de privilégio de voto do SCG para
'membros em geral'. Um membro em geral sendo definido como até 5 Filhas que possuem as
qualificações, aplicadas e selecionadas pelo Conselho de Curadores. Esses membros em geral poderão
votar na Suprema Sessão específica para a qual ela foi escolhida para esse status.
Emenda 56
Esta emenda adiciona requisitos extras para credenciais de delegados votantes do Supremo. A proposta
é que um delegado votante do Supremo deveria ter servido em um CGB, CGJ, GCG ou SCG dentro de 3
anos para manter sua capacidade de votar.
Emenda 57
GB, GAB, PGB, PGAB e BSS que estão dispostos a servir em comitês que não se qualificam, como membro
votante do SCG, devem poder votar em todos os assuntos que pertencem à nossa organização. Isso
permitirá que esses GB, GAB, PGB, PGAB sejam eleitos para o Conselho de Curadores.
Emenda 58
Hoje mães, avós e guardiões legais de uma Filha podem servir no Conselho Guardião do Bethel. No
entanto, a menos que sejam MMs ou tenham um relacionamento maçônico muito específico, eles não
podem servir como Guardiãe do Bethel. À medida que mais Filhas são patrocinadas, mais mães, avós e
guardiões legais servem, mas não se qualificam para o cargo de Guardiã do Bethel por nossa lei. Esta
emenda estende a opção de ser Guardiã do Bethel a esses adultos.
Emenda 59
Hoje pais, avôs e guardiões legais de uma Filha podem servir em um Conselho Guardião do Bethel. No
entanto, a menos que sejam Mestres Maçons, eles não podem servir como Guardiões Associados do
Bethel. À medida que mais Filhas são patrocinadas, mais pais, avôs e guardiões legais servem, mas não se
qualificam para o cargo de Guardião Associado do Bethel por nossa lei. Esta alteração estende a opção de
ser Guardião Associado do Bethel a esses adultos.

Emenda 60

Atualmente as leis das FJI exigiria a expulsão da ordem para qualquer membro que se identificasse como
homem. Esta alteração permitiria que um membro que se identificasse como homem deixasse a ordem
tornando-se um Membro de Maioridade em vez de ser expulso. Com essa mudança, os títulos anteriores
seriam mantidos e o privilégio concedido para ser selecionado para servir como Oficial Instalador.
Emenda 61
O número de pessoas que são elegíveis e dispostas a concorrer à linha do Supremo Conselho Guardião
Executivo diminuiu muito nos últimos 20 anos. Esta emenda permite que uma Past Suprema Guardiã ou
Past Supremo Guardião Associado sirva novamente.
Emenda 62
Atualmente, apenas Past Grandes Guardiões e Past Grandes Guardiões Associados são elegíveis para
eleição para a linha do Supremo Conselho Guardião. Esta emenda estende essa possibilidade a Past
Guardiãs e Past Guardiões Jurisdicionais.
Emenda 63
Esta emenda diz respeito à parcela das quotas das Filhas que vão para o Supremo. Há muitos anos, o
aumento anual foi fixado em 2% como uma proteção contra o aumento dos custos para o SCG. Esta
alteração fixa a taxa base no nível que já se encontra hoje e ajusta o aumento anual para 5%, uma vez
que a taxa antiga não acompanhava as despesas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 1

Página: C-SCG 2
Artigo: V Oficiais e Conselho de Curadores
Seção: 1. Oficiais
Subseção: (b)
ONDE SE LÊ:
Oficiais Nomeados: Podem ser quaisquer dos seguintes: Supremo(a) Secretário(a), Supremo(a)
Tesoureiro(a), Supremo(a) Capelã(o), Supremo(a) Bibliotecário(a), Supremo(a) Diretor(a) de
Música, Suprema Primeira Mensageira, Suprema Segunda Mensageira, Suprema Terceira
Mensageira, Suprema Quarta Mensageira, Suprema Quinta Mensageira, Supremo Primeiro Zelador
e Supremo Segundo Zelador.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Oficiais Nomeados: Podem ser quaisquer dos seguintes: Supremo(a) Secretário(a), Supremo(a)
Tesoureiro(a), Supremo(a) Capelã(o), Supremo(a) Bibliotecário(a), Supremo(a) Diretor(a) de
Música, Suprema Primeira Mensageira, Suprema Segunda Mensageira, Suprema Terceira
Mensageira, Suprema Quarta Mensageira, Suprema Quinta Mensageira, Supremo Primeiro Zelador
e Supremo Segundo Zelador e Supremo(a) Apicultor(a).
MOTIVO DA ALTERAÇÃO :
Tornar o cargo de Supremo(a) Apicultor(a) um cargo oficial do Supremo Conselho Guardião em vez
de ser uma nomeação especial.
Submetida por:
Jamie Bell (UT), Amanda LeBlanc (MN), Pat Lehrman(IL), John Bodnar (MI), Stephanie Lagerman (KS), Barb
Von Lienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole(UT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 2

Página: E-SCG 5
Artigo: V Deveres de Oficiais Nomeados
Seção: 2. O(A) Supremo(a) Apicultor(a) deve:
Subseção: (a)
ONDE SE LÊ:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(a)
(b)
(c)

Supervisionar a programação e a promoção do programa “Colmeia” para meninas
interessadas, que ainda não atingiram a idade para serem membros das Filhas de Jó
(também conhecidas como Abelhinhas).
Planejar e formar uma Suprema Colmeia para todas as Abelhinhas presentes na Sessão
Anual do Supremo Conselho Guardião. Plan and carry out a Supreme Beehive for all Jobieto-Bee(s) in attendance at the Annual Session of the Supreme Guardian Council.
Desempenhar os deveres que lhes forem atribuídos pela Suprema Guardiã.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Delinear os deveres do(a) Supremo(a) Apicultor(a).
SUBMETIDA POR: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlac (MN), Pat Lehrman (IL), Stephanie Lagerman
(KS), Barb VonLienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA AO LIVRO DE CERIMÔNIAS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 3

Página: Livro de Cerimônicas do Supremo
Artigo: Instalação do Supremo Conselho Guardião
Seção: Seção C
Subseção:
ONDE SE LÊ:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Supremo(a) Apicultor(a), é seu trabalho supervisionar o programa das Abelhinhas. Os(As) Apicultores(as) em
todo o mundo das Filhas de Jó vão contar com você para obter inspiração, programas e conselhos. Sua
capacidade de se relacionar e engajar nossos futuros membros de uma maneira positiva e divertida será a
chave para ajudar a criar e fazer crescer prósperas Colmeias de Abelhinhas.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Acrescentar o cargo de Supremo(a) Apicultor(a) ao Livro de Cerimônias do Supremo.
SUBMETIDA por: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlanc (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI),
Stephanie Lagerman (KS), Barb Von Lienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DE UM
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO
EMENDA:

Nº 4

Ano: 2022

Página: C-GCG 2
Artigo: V Oficiais
Seção: 2. Oficiais Nomeados
Subseção: (a)
ONDE SE LÊ:
(a)

Os oficiais nomeados podem ser quaisquer dos seguintes: Grande Capelã(o), Grande
Bibliotecário(a), Grande Diretor(a) de Música, Grande Primeira Mensageira, Grande
Segunda Mensageira, Grande Terceira Mensageira, Grande Quarta Mensageira, Grande
Quinta Mensageira, Grande Primeiro(a) Zelador(a), Grande Segundo(a) Zelador(a), Grande
Guarda Interno e Grande Guarda Externo, se não designados oficiais eletivos do GCG.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(a) Os oficiais nomeados podem ser quaisquer dos seguintes: Grande Capelã(o), Grande
Bibliotecário(a), Grande Diretor(a) de Música, Grande Primeira Mensageira, Grande Segunda
Mensageira, Grande Terceira Mensageira, Grande Quarta Mensageira, Grande Quinta
Mensageira, Grande Primeiro(a) Zelador(a), Grande Segundo(a) Zelador(a), Grande
Apicultor(a) e Grande Guarda Interno e Grande Guarda Externo, se não designados oficiais
eletivos do GCG.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Tornar o cargo de Grande Apicultor(a) um cargo oficial do Grande Conselho Guardião, em vez do
mesmo ser por nomeação especial.
SUBMETIDO POR: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlac (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI),
Stephanie Lagerman (KS), Barb VonLienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DE UM
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO
EMENDA: Nº 5

Ano: 2022

Página: E-GCG3
Artigo: III Deveres dos(as)Oficiais do Grande Conselho Guardião
Seção: 11. Grande Apicultor(a)
Subseção:
ONDE SE LÊ:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(a)
(b)
(c)

Supervisionar a programação e promoção do programa “Colmeia” para meninas
interessadas, que ainda não atingiram a idade para serem membros das Filhas de Jó
(também conhecidas como Abelhinhas).
Trabalhar com os(as) Apicultores(as) dos “Bethéis” das Grandes jurisdições na promoção do
crescimento da Colmeia.
Desempenhar os deveres que lhes forem atribuídos pela Grande Guardiã.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Delinear os deveres do(a) Grande Apicultor(a).
SUBMETIDO POR: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlac (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI),
Stephanie Lagerman (KS), Barb VonLienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 6

Página: Artigo: Seção:

Subseção:

LEIA-SE:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
FORMATO PARA REGRAS E REGULAMENTOS
DA COLMÉIA DAS ABELHINHAS DAS
FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL
(Localização ___________________________)
ARTIGO I
NOME

Seção 1.
(a) O nome desta organização será Colméia do Bethel Nº ____ das Filhas de Jó Internacional,
localizada em ________________, __________________________, ou Clube de Membros em
Potencial de ___________(Estado/Província).
ARTIGO II
OBJETIVO E POLÍTICAS

Seção 1. Objetivo
(a) O único objetivo desta organização é inspirar futuros membros do Bethel No. ________, ou do
Clube de Membros em Potencial de__________________________, e estabelecer um
relacionamento com os membros deste Bethel/Clube de Membros em Potencial.
Seção 2. Políticas
(a) Esta organização funcionará subordinada à jurisdição do Supremo para Bethéis subordinados
ao Supremo. Caso contrário, subordinada à jurisdição do GCG onde o mesmo está localizado.
Seção 3. Organização
(a) A Colméia será formada pelos Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel ou por
oficiais adultas do Clube de Membros em Potencial.
Seção 4. Obrigações
(a) O(A) Apicultor(a) exercerá suas funções conforme descrito no Estatuto - CGB, Artigo III, Seção 10.
(b) Os(As) oficiais das Colméias na Austrália, Canadá e EUA devem estar na lista atual de CAVs
fornecida pelo(a) Gerente Executivo(a).

Seção 5. Tesouraria
(a) A Colméia não poderá incorrer em nenhum endividamento, e suas atividades serão financiadas
pelo Bethel/Clube de Membros em Potencial.
Seção 5. Dissolução
(a) No momento em que for comprovado que a referida organização não está mais funcionando
para o bem do Bethel, esta organização poderá ser dissolvida por maioria de votos dos Membros
Executivos do CGB do Bethel Nº ________ (ou CMP) e com a aprovação da Suprema Guardiã ou
da Grande Guardiã em cuja jurisdição estava funcionando.

ARTIGO III
ASSOCIAÇÃO E TAXAS
Seção 1. Associação
(a) A associação à esta organização deve consistir de meninas com idade inferior a dez anos de
idade, que estejam interessadas em futura afiliação ao Bethel Nº ______ ou ao Clube de Membros
em Potencial, localizado em
Seção 2. Taxas
(a) A taxa de associação (se houver) deve ser determinada pelo Conselho Guardião Executivo do
Bethel (ou oficiais adultos(as) do Clube de Membros em Potencial).

ARTIGO IV
OFICIAIS
Seção 1. Oficial(is) Adulto(s)
(a) A Colmeia será supervisionada pelo(a) Apicultor(a) do Bethel, Presidente, ou indivíduos
indicados pelo Conselho Guardião Executivo do Bethel (ou Oficiais Adultos(as) do Clube de
Membros em Potencial)

ARTIGO VI
REUNIÕES
Seção 1. Reuniões
(a) O horário, data e local da reunião serão determinados pelo(a) Apicultor(a) do Bethel e
aprovados pelo Conselho Guardião Executivo do Bethel.
Submetida por:
Jamie Bell (UT), Amanda LeBlanc (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI), Stephanie Lagerman
(KS), Barb Von Lienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA AO LIVRO DE CERIMÔNIAS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 7
Página: Livro de Cerimônias do Supremo
Artigo: Cerimônias para Ocasiões Especiais
Seção: Section D
Subseção:
ONDE SE LÊ:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Cerimônia das Abelhihas
Esta Cerimônia é para ser feita em uma reunião aberta ou em um evento promocional onde
crianças possam participar.

Itens necessários para a cerimônia: Uma flor branca, uma flor roxa, uma coroinha de flores, faixa de
Abelhinha (ou outro item apropriado para designar que a menina é uma Abelhinha) e o certificado.
HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês se retirarão e conduzirão as
meninas que participarão da Cerimônia das Abelhinhas para dentro da sala do Bethel.
A Guia, com a(s) Abelhinha(s), seguidas pela Dirigente de Cerimônias, entra na Sala do Bethel
pela porta da Sala de Preparação, caminha para o oriente na Linha de Marcha do Norte até a
Linha do Oriente. Organiza a(s) Abelhinha(s) na Linha do Oriente, voltada(s) para o oriente.
GUIA: (Olha para a Honorável Rainha) Honorável Rainha, tenho o prazer de apresentar
(apresenta a(s) Abelhinha(s))
, que está(ão)
apta(s) a se tornar(em) Abelhinha(s).
HONORÁVEL RAINHA: Estamos entusiasmadas por você(s) ter(em) um membro ativo em
nossa Ordem. Você(s) está(ão) prestes a passar por um marco importante em sua(s)
caminhada pelas Filhas de Jó. Este momento foi reservado para que possamos oferecerlhe(s) esta Cerimônia das Abelhinhas como um presente carinhoso de amizade. Esperamos
que, à medida que você(s) avance(m) na escola e em suas atividades diárias, você(s)
seja(m) guiada(s) pelas lições que receberá(ão) durante a cerimônia de hoje e por todas as
outras coisas que encontrará(ão) quando em breve se tornar(em) uma Filha de Jó. Diante do
Altar você(s) fará(ão) uma promessa especial e receberá(ão) sua primeira lição em nossa
bela Ordem. Você(s) agora será(ão) conduzida(s) ao Altar para fazer esta promessa e
receber presentes de amor e amizade de nossas Oficiais.
Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão a(s) Abelhinha(s) ao ocidente do Altar.

A Guia vira à direita na Linha do Oriente para a Linha Marcha do Sul e depois para o ocidente na
Linha do Altar. Ela vira à direita na Linha do Altar e depois vira à esquerda entre o posto da
Tesoureira e o lado sul do Altar. A Guia e a Dirigente de Cerimônias organizam a(s) Abelhinha(s)
entre os postos de Primeira e Terceira Mensageiras. Ela(s) se volta(m) para o oriente.
HONORÁVEL RAINHA: Capelã você comparecerá ao Altar. A Capelã segue para o Altar da
maneira usual.
CAPELÃ: Ser uma Abelhinha é um grande privilégio e um trabalho muito especial e
importante. Você(s) repetirá(ão) depois de mim a promessa das Abelhinhas.
Eu prometo - que me prepararei - para me tornar uma Filha de Jó - respeitando meus pais sendo uma amiga verdadeira - para todas as minhas Irmãs Filhas de Jó - e espalhando
amor, - paz e felicidade - onde quer que eu vá. - Prometo que me esforçarei para ser - a
melhor Abelha - que puder ser.
A Guia e a Dirigente de Cerimônias caminham para o lado oriente do Altar com a(s) Abelhinha(s)
entre elas.
GUIA: Primeira Mensageira, o que você deseja compartilhar com essa(s) Abelhinha(s)?
PRIMEIRA MENSAGEIRA: A amizade é especial e algo que todas as Filhas de Jó
compartilham. É função de cada Abelhinha oferecer um sorriso e mostrar que sempre se
importará. Lembre-se de mostrar gentileza em cada coisa que você fizer e faça amizade.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Segunda Mensageira, que qualidade você tem para nossa(s)
Abelhinha(s) hoje?
SEGUNDA MENSAGEIRA: Aprendemos a honrar nossos pais e tutores em cada palavra,
pensamento e ação. As Filhas de Jó nos ensina a respeitar todas as pessoas que
encontramos. O respeito pelos nossos pais é uma qualidade que cada Abelhinha deve ter.
GUIA: Terceira Mensageira, que peculiaridade você tem para dar a essa(s) Abelhinha(s)?
TERCEIRA MENSAGEIRA: A verdade é importante desde a juventude até a velhice. O Ritual
das Filhas de Jó foca na honestidade até a última página. Como uma de Jó em treinamento,
lembre-se de nunca fofocar ou mentir. Porque você nunca é jovem demais para aprender
que a honestidade é uma qualidade para a qual todos devemos viver.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Quarta Mensageira, do que você tem mais orgulho que as
Filhas de Jó fazem?
QUARTA MENSAGEIRA: Dentro das Filhas de Jó, nos concentramos na caridade e no
cuidado com os necessitados. Não se pode deixar de sorrir depois de realizar uma boa
ação. Uma Abelhinha deve se lembrar de retribuir com gentileza todos os dias, pois a
caridade é um presente que continua sendo dado de todas as maneiras.
GUIA: Quinta Mensageira, que bênção você deseja que essa(s) Abelhinha(s) leve(m) ao longo
da vida?
QUINTA MENSAGEIRA: O amor é uma qualidade que cada Filha de Jó guarda em seu
coração. Em nossa Ordem, vemos o amor do começo ao fim. Esta sala toda tem um amor

incondicional por você(s), como Abelhinha(s). Esperamos que seu(s) coração(ões) seja(m)
abundante(s) em amor.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Tesoureira, o que você tem a dizer?
TESOUREIRA: As Filhas de Jó nos mostram que é melhor ser rica em amor do que em
ouro, porque amizade é a coisa mais importante que alguém pode ter.
A Guia, seguida pela(s) Abelhinha(s) e pela Dirigente de Cerimônias, vira à direita, marcha para a
Linha de Marcha do Norte, depois vira à direita e marcha para a Linha do Oriente onde ela(s)
é(são) organizada(s), centralizada(s) na Linha do Oriente.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Bibliotecária, que palavras você tem para oferecer a essa(s)
Abelhinha(s)?
BIBLIOTECÁRIA: As Filhas de Jó nos ensinam a viver uma vida equilibrada, a desfrutar da
literatura, das artes e da ciência e nunca perder Deus de vista, mesmo quando
enfrentamos conflitos.
GUIA: Musicista e Secretária, que lições vocês têm para nossa(s) Abelhinha(s)?
MUSICISTA: Nunca se esqueça(m) da importância da música; uma melodia positiva pode
mantê-la sorrindo o dia todo.
SECRETÁRIA: Estando lado a lado ou a quilômetros de distância, as Filhas de Jó deixarão
você(s) saber(em), amiga(s) e irmã(s), que será(ão) querida(s) em seus corações.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Segunda e Primeira Zeladoras, que qualidades vocês têm a
oferecer?
SEGUNDA ZELADORA: Ofereço a você(s) a qualidade da paciência em seu(s) dia a dia.
Paciência é uma qualidade que uma Filha precisa ter na escola, no trabalho para
arrecadação de fundos e ao enfrentar conflitos.
PRIMEIRA ZELADORA: Fé é a qualidade que ofereço a você(s). Manter suas crenças e
valores elevados, são algumas das coisas que nossa Ordem se esforça para ensinar.
GUIA: Honorável Rainha, esta(s) Abelhinha(s) ouviu(ram) boas palavras e desejos de
nossas Oficiais e eu agora a(s) apresento a você.
HONORÁVEL RAINHA: Segunda e Primeira Princesas, vocês tem algo a oferecer a esta(s)
futura(s) Filha(s)?
SEGUNDA PRINCESA: Que você(s) sempre se lembre(m) das lições ensinadas nesta
cerimônia. Represento Jemima, uma das três filhas de Jó. Que a pureza e a inocência
permaneçam fiéis em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Dou-lhe(s) uma flor
branca, emblema de pureza.
PRIMEIRA PRINCESA: Represento Kezia, a segunda filha de Jó. Embora você(s) ainda
seja(m) jovem(ns), a beleza de você(s) esta noite (manhã ou tarde) brilhará eternamente
e é evidente que você(s) é(são) realmente a(s) "mais justa(s) em toda a terra". Presenteio
você(s) com esta flor roxa que representa realeza e poder.

HONORÁVEL RAINHA: Esta cerimônia marca um momento muito importante na carreira de
você(s) como Filha(s) de Jó. Que as bênçãos da Amizade, Honra, Verdade, Caridade e Amor
melhorem sua(s) vida(s). Sua(s) experiência(s) e as irmãs Filhas de Jó se tornarão mais
doces a cada dia que passar. Presenteio-lhe(s) agora com o certificado e a faixa de
Abelhinha. Espero que você(s) use(m) a faixa com dignidade e graça, ao tornarem-se uma
futura Filha de Jó. Guia e Dirigente de Cerimônias, por favor, conduzam nossa(s)
Abelhinha(s) ao(s) seu(s) lugares.
A Guia, seguida pela(s) Abelhinha(s) e pela Dirigente de Cerimônias, marcha para o ocidente na
Linha de Marcha do Sul para sentar(em)-se com suas famílias, a menos que outro(s) lugar(es)
tenha(m) sido reservado(s) especificamente para ela(s). Neste ponto, ou a Honorável Rainha
continua com os trabalhos programados para o evento promocional ou ela anuncia a Cerimônia
de Encerramento, dá os golpes com o malhete para as Oficiais se levantarem e elas fazem o
encerramento de acordo com o Ritual, usando a formação do Triângulo e a Benção de Mizpá.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Acrescentar a Cerimônia das Abelhinhas ao Livro de Cerimônias do Supremo.
SUBMETIDA POR: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlac (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI),
Stephanie Lagerman (KS), Barb VonLienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA AO LIVRO DE CERIMÔNIAS DO
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 8

Página: Livro de Cerimônias do Supremo
Artigo: Instalação do Grande Conselho Guardião
Seção: Seção B
Subseção:
ONDE SE LÊ:
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Grande Apicultor(a): É seu trabalho supervisionar o programa das Abelhinhas na Grande Jurisdição
de ____________. Os(As) Apicultores(as) de ________________ contarão com você para obter
inspiração, programas e conselhos. Sua capacidade de se relacionar e engajar nossos futuros
membros de maneira positiva e divertida será a chave para ajudar a criar e fazer crescer prósperas
Colmeias das Abelhinhas.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Acrescentar o cargo de Grande Apicultor(a) ao Livro de Cerimônias do Grande Conselho.
SUBMETIDO POR: Jamie Bell (UT), Amanda LeBlac (MN), Pat Lehrman (IL), John Bodnar (MI),
Stephanie Lagerman (KS), Barb VonLienen (MD), Karen Keller (CA), Shelly Cole (UT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 9
Página:

POP-SCG-15.1

Artigo:

Seção: 3

Subseção: (m)

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(m) Uma taxa paga por todos os membros do Conselho de Curadores e Supremo Conselho Guardião
Executivo igual ao custo da verificação anual de antecedentes dos mesmos.
(n) Uma taxa paga por todos os membros do Conselho de Curadores e Supremo Conselho Guardião
Executivo igual a metade (1/2) do seguro anual de Diretores e Oficiais.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

Todos os anos, as FJI incorrem em taxas para realizar uma verificação anual de antecedentes e
para garantir o seguro de Diretores e Oficiais dos membros e funcionários do CDC/SCGE. O CDC e
SCGE fazem isso anualmente **** Essas despesas são para proteção e benefício desses indivíduos,
bem como das FJI. A partilha dos custos com os membros do CDC e SCGE beneficiaria o nosso
orçamento.
Por exemplo: em 2021, isso equivaleu a aproximadamente US$40 cada para a verificação de
antecedentes e US$195 cada de Seguros para Diretores e Oficiais. Esta alteração faria com que
cada membro do CDC/SCGE pagasse o custo de sua verificação de antecedentes e ½ de sua parte
do Seguro de Diretores e Oficiais. No exemplo de 2021, isso teria sido de US$137.50 por pessoa.

SUBMETIDA POR:
Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von
Lienen, MD, Marcia Lemery, MI,

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #10
Página: AAFJI 1
Artigo II

Seção 2

Subseção (a)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO II
PROPÓSITO
Seção 2.
(a) Esta organização deve funcionar sob a direção da Suprema Guardiã e do Supremo Conselho Guardião.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
ARTIGO II
PROPÓSITO
Seção 2.
(a) Esta organização deve funcionar sob a direção da Suprema Guardiã e do Supremo Conselho Guardião do
Conselho de Curadores.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A Associação Alumni tem a oportunidade de crescer como um grupo potencial de captação e retenção de
recursos. Como um esforço de arrecadação de fundos, o grupo funcionaria melhor sob a direção do Conselho de
Curadores, o órgão fiduciário da Organização. O Conselho de Curadores, que inclui a Suprema Guardiã, o
Supremo Guardião Associado, a Vice Suprema Guardiã, o Vice Supremo Guardião Associado, Suprema Guia e
Supremo Guarda Interno, trabalhará em conjunto para construir metas e objetivos de longo prazo deste comitê
para aumentar os esforços de captação de recursos e retenção.
Submetido por: Melinda Kinders, KS, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick
Lehrman, IL, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 11
Página: E-SCG 5

Artigo: VI

Seção: 2

Subseção:

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Responsabilidades e Deveres do Conselho de Curadores
(1) – (13)
(14)
Eleger o Presidente e Vice-Presidente dentre os sete (7) membros eleitos do Conselho de
Curadores.
(15) Implementar, manter e garantir o cumprimento de uma Política e Programa de Proteção à
Juventude (PPJ) para FJI nos EUA, Canadá e Austrália. Estatuto 2021 – SCG E-SCG 6
[a]
O Conselho de Curadores deve estabelecer um conselho consultivo composto por
um mínimo de quatro (4) profissionais especializados em áreas relevantes para a
proteção à juventude e dois (2) membros do Conselho de Curadores para
desenvolver as diretrizes do Programa de Proteção à Juventude que possa ser
implementado em cada jurisdição dos EUA, Canadá e Austrália.
(16) Implementar, manter e garantir o cumprimento das diretrizes para o Comitê de Organização
da Suprema Sessão.
(17) Implementar, manter e fazer cumprir, em conjunto com o Executivo do Supremo Conselho
Guardião, as diretrizes para a expansão das Filhas de Jó Internacional em outros países e
territórios.
(18) Solicitar autorização do SCG para buscar uma Política para endereçar uma questão de
preocupação relativa a operação dos trabalhos das Filhas de Jó Internacional. Assim que
aprovado, pesquisar e propor a Política para endereçar a questão. Após uma revisão
satisfatória da Política proposta confrontando-a com as Regras e Regulamentos pela
Suprema Jurisprudência, garantindo que não há conflitos, publicar a política.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Inserir um novo item (15) e renumerar os itens existentes de (15) a (18) como de (16) a (19).
(14)
(15)

Eleger o Presidente e Vice-Presidente dentre os sete (7) membros eleitos do Conselho de
Curadores.
Manter um Perfil de Cargo e Módulo de Treinamento para fornecer a todos os candidatos
aspirantes, com as expectativas de deveres e requisitos para servir como Membro do
Conselho. O módulo de treinamento a ser concluído dentro de 30 dias após a eleição.

(15 16) Implementar, manter e garantir o cumprimento de uma Política e Programa de Proteção à
Juventude (PPJ) para FJI nos EUA, Canadá e Austrália. Estatuto 2021 – SCG E-SCG 6
[a]
O Conselho de Curadores deve estabelecer um conselho consultivo composto por
um mínimo de quatro (4) profissionais especializados em áreas relevantes para a

proteção à juventude e dois (2) membros do Conselho de Curadores para
desenvolver as diretrizes do Programa de Proteção à Juventude que possa ser
implementado em cada jurisdição dos EUA, Canadá e Austrália.
(16 17) Implementar, manter e garantir o cumprimento das diretrizes para o Comitê de Organização
da Suprema Sessão.
(17 18) Implementar, manter e fazer cumprir, em conjunto com o Executivo do Supremo Conselho
Guardião, as diretrizes para a expansão das Filhas de Jó Internacional em outros países e
territórios.
( 18 19) Solicitar autorização do SCG para buscar uma Política para endereçar uma questão de
preocupação relativa a operação dos trabalhos das Filhas de Jó Internacional. Assim que
aprovado, pesquisar e propor a Política para endereçar a questão. Após uma revisão
satisfatória da Política proposta confrontando-a com as Regras e Regulamentos pela
Suprema Jurisprudência, garantindo que não há conflitos, publicar a política.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Embora as Responsabilidades e Deveres do Conselho de Curadores estejam claramente definidos nos
Estatutos do SCG, os requisitos e expectativas de um candidato ao Conselho não estão! O Conselho de
Curadores é um Conselho muito ativo e TRABALHADOR e exige um compromisso tanto de tempo quanto de
energia do indivíduo para servir e desempenhar efetivamente as funções de um Membro do Conselho de
Curadores.
A perspectiva de conhecimento das FJI é frequentemente presumida (às vezes incorretamente), portanto, é
importante que os potenciais Membros do Conselho de Curadores estejam cientes de suas responsabilidades
financeiras, legais e éticas gerais ao servir em um Conselho sem fins lucrativos, bem como das exigências das
FJI. Essas informações são necessárias antes que uma pessoa seja indicada para garantir que ela seja capaz
de assumir o compromisso exigido como membro do Conselho de Curadores. A conclusão do Módulo de
Treinamento ajudará o candidato a se tornar um membro do Conselho competente desde o início de seu
mandato.
Submetido por:
Ian Milne, QLD, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Karen Keller,
CA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 12

Página: POP SCG 8.1

Artigo:

Seção: 2

Subseção: (a) (2)

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores (E-SCG Art. XV Sec. 2)
(a) Carta de Intenção.
(1)
Aqueles que desejarem aspirar ao Conselho de Curadores devem enviar uma “Carta de
Intenção” para o(a) Gerente Executivo(a) até 15 de junho. Apenas aqueles que enviarem a
“Carta de Intenção” até a data limite serão elegíveis para permanecer na eleição.
(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)
Quaisquer “Cartas de Intenção” recebidas no prazo devem ser dispostas alfabeticamente
pelo último nome da parte interessada, disponibilizadas aos Delegados Votantes na Sessão
Anual do SCG e dispostas no Website Oficial.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)

LEIA-SE:
Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores (E-SCG Art. XV Sec. 2)
(a) Carta de Intenção.
(1)
Aqueles que desejarem aspirar ao Conselho de Curadores devem enviar uma “Carta de
Intenção” para o(a) Gerente Executivo(a) até 15 de junho. Apenas aqueles que enviarem a
“Carta de Intenção” até a data limite serão elegíveis para permanecer na eleição.
(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 e
reconhecimento de que leram os requisitos do cargo, conforme descrito no Perfil do Cargo
do Conselho de Curadores. Esta será a única oportunidade que o(a) candidato(a) terá para
passar esta informação ao corpo.
(3)
Quaisquer “Cartas de Intenção” recebidas no prazo devem ser dispostas alfabeticamente
pelo último nome da parte interessada, disponibilizadas aos Delegados Votantes na Sessão
Anual do SCG e dispostas no Website Oficial.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
As Responsabilidades e Deveres do Conselho estão claramente definidas nos Estatutos do SCG, mas os
requisitos e expectativas esperados de um candidato ao Conselho não estão definidos. O Conselho é um
Conselho muito ativo e TRABALHADOR e exige um compromisso tanto de tempo quanto de energia do
indivíduo para servir e desempenhar efetivamente as funções de um Membro de Conselho.
A perspectiva de conhecimento das FJI é frequentemente assumida (às vezes incorretamente), portanto, é
importante que os potenciais Membros do Conselho estejam cientes de suas responsabilidades financeiras,
legais e éticas gerais servindo em um Conselho sem fins lucrativos, bem como das exigências das FJI. Essas
informações são necessárias antes que uma pessoa seja indicada, para garantir que ela possa assumir o
compromisso exigido como Membro do Conselho.

Submetida por:
Ian Milne, QLD, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Karen Keller,
CA,

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #13
Página: E-SCG-8
Artigo VIII

Seção 1

Subseção Todas

ONDE SE LÊ:
ARTIGO VIII
ELEGIBILIDADE / RESTRIÇÕES PARA NOMEAÇÕES DE COMITÊS
Seção 1.
(a) Um membro votante não deve servir a mais de um (1) comitê permanente, a menos que seja
especificamente definido por lei.
(b) A Suprema Guardiã não deve nomear mais de um (1) membro de qualquer GCG ou CGJ em qualquer
comitê permanente.
(c) Qualquer membro do Comitê de Jurisprudência, tendo servido a gestão para a qual foi nomeado, ou
que renuncie a esta nomeação ou a nova nomeação por qualquer razão, não deve ser elegível para
nomeação ou nova nomeação para o Comitê de Jurisprudência até um (1) ano após o final de seu
mandato. Isto não se aplica a membros nomeados pela Suprema Guardiã para preencher vacâncias.
(d) Qualquer membro do Comitê de Finanças, tendo servido a gestão para a qual foi nomeado, ou que
renuncie a esta nomeação ou nova nomeação por qualquer razão, não deve ser elegível para nomeação ou
nova nomeação para o Comitê de Finanças até um (1) ano após o final de seu mandato. Isto não se aplica
a membros nomeados pela Suprema Guardiã para preencher vacâncias.
(e) Um oficial eletivo do SCG não deve servir no Comitê de Apelações e Queixas.
(f) Exceto aqueles especificados nas Seções (j), (k) e (l), ninguém deve ser elegível para servir em um
comitê a menos que seja um membro do SCG.
(g) Exceto a Suprema Dirigente de Cerimônias e o Supremo Guarda Externo, nenhum oficial do SCG será
elegível para nomeação para qualquer comitê permanente.
(h) Os cônjuges da Suprema Guardiã e do Supremo Guardião Associado não devem servir nos Comitês
de Apelações e Queixas, Jurisprudência ou Finanças.
(i) A(O) Presidente do Comitê de Organização da Sessão não deve ser um membro de qualquer outro
Comitê do SCG.
(j) Não existem requisitos de elegibilidade para nomeação no Comitê de Organização da Sessão, exceto
o(a) Presidente que deve ser um(a) Delegado(a) Votante do SCG.
(k) Membros Executivos de CGB de Bethéis subordinados ao Supremo e Grandes Conselhos Guardiões e
Past Guardiãs de Bethel e Past Guardiões Associados de Bethel de Bethéis subordinados ao Supremo e
Grandes Conselhos Guardiões são elegíveis para servir em outros comitês como listados no Art. XI, a
menos que sejam excluídos especificamente. O(a) Presidente de Comitês especificados no artigo XI, deve
ser um(a) Delegado(a) Votante do SCG.
(l) Qualquer Past Guardiã de Bethel ou Past Guardião Associado de Bethel pode servir em qualquer
posição do Comitê de Cortesia.
(m) Pessoas elegíveis para servir em um CGB, mas não uma Past Guardiã de Bethel ou Past Guardião
Associado de Bethel, podem ser nomeadas como membros “ad hoc” de Comitês Especiais nomeados pela
SupremaGuardiã.
(1) Não deve haver mais que um (1) membro “ad hoc” em qualquer Comitê Especial.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
ARTIGO VIII
ELEGIBILIDADE / RESTRIÇÕES PARA NOMEAÇÕES DE COMITÊS
Seção 1. Diretrizes Gerais

(a) Todos os nomeados do comitê que trabalham com as FJI nos EUA, Canadá ou Austrália devem estar
na lista atual de AVCs fornecida pelo Gerente Executivo.
Seção 2. Comitês Permanentes: Apelações e Queixas, Finanças, Jurisprudência
(a) Membros servindo em Comitês Permanentes devem ser delegados votantes do SCG.
(b) Ninguém deve servir em mais de um (1) Comitê Permanente em qualquer momento tempo.
(c) A Suprema Guardiã não deve nomear mais de um (1) membro de qualquer GCG ou CGJ em
qualquer Comitê Permanente.
(d) Nenhum membro eleito do SCG pode servir em um Comitê Permanente.
(e) O cônjuge/companheiro da Suprema Guardiã e do Supremo Guardião Associado não devem servir
em nenhum Comitê Permanente.
(f) Restrições adicionais para nomeação em um Comitê Permanente
a. Qualquer membro do Comitê de Finanças, tendo cumprido o mandato para o qual foi
nomeado, ou que renuncie a essa nomeação ou renomeação por qualquer motivo, não será
elegível para nomeação ou renomeação para o Comitê de Finanças até 1 (um) ano após
sua/seu mandato ter expirado. Isso não se aplica a membros nomeados pela Suprema
Guardiã para preencher vagas.
b. Qualquer membro do Comitê de Jurisprudência, que tenha cumprido o mandato para o qual
foi nomeado, ou que renuncie a essa nomeação ou recondução por qualquer motivo, não
será elegível para nomeação ou renomeação ao Comitê de Jurisprudência até um (1) ano
após seu mandato ter expirado. Isso não se aplica a membros nomeados pela Suprema
Guardiã para preencher vagas.
Seção 3. Outros Comitês
(a) Comitê de Organização da Suprema Sessão.
a. O Presidente do Comitê de Organização da Suprema Sessão não deve ser membro de nenhum
outro comitê do SCG.
(b) Todos os outros comitês
a. Qualquer Past Guardiã de Bethel ou Past Guardião Associado de Bethel pode servir em qualquer
cargo em outros Comitês.
Seção 4. Comitês Especiais
(a) Pessoas elegíveis para servir em um CGB, mas não são Past Guardiã de Bethel ou Past Guardião
Associado de Bethel, podem ser indicados como membros “ad hoc” de Comitês Especiais nomeados pela
Suprema Guardiã. (1) Não deverá haver mais de um (1) membro "ad hoc" em qualquer Comitê Especial.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Para simplificar e esclarecer os requisitos para nomeações dos comitês.
Permitir que pessoas que não são membros votantes do SCG sirvam em mais comitês.
Precisamos abrir comitês para outras pessoas interessadas em trabalhar para as FJI, mas que não
tenham sido Past Grande Guardiã. Seus talentos ainda podem ser úteis e fornecerão ideias novas
e jovens.
Submetido por: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman,
IL, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022

EMENDA:

#14

Página: SOP-SGC 3.2

Artigo:

Seção: 9

Subseção: (a)

ONDE SE LÊ:
Seção 9. Fundo Rotativo do(a) Gerente Executivo(a)
(a)

A(O) Gerente Executiva(o) deve ter um fundo rotativo de cinco mil dólares (US$5,000.00) para as necessidades
emergenciais de seu cargo, guardados onde e como o Comitê de Finanças designar. Os montantes totais das
receitas e despesas mensais do fundo rotativo devem constar no resumo mensal como especificado nos
deveres da(o) Gerente Executiva(o). Um saldo adequado deve ser sempre mantido nesse fundo por reembolso
periódico como necessário.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A necessidade desse processo de fundo rotativo desapareceu décadas atrás, quando os processos financeiros
das FJI mudaram. Esta lei não é mais usada tampouco é necessária.
SUBMETIDO POR: Shelly Cole, UT, Melinda Kinders, KS, John Coulter, OR, Diane Bloch, MI, Maureen
Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia Lemery, MI, Linda Hendershot, MO

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #15
Página: C-SCG 1
Artigo I

Seção 2

Subseção (b)

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Sede
(b) As chaves do escritório do SCG devem ficar sob custódia do(a) Gerente Executivo(a) e do(a) Presidente do
Conselho de Curadores.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Não é eficaz para o Presidente do Conselho de Curadores ter as chaves, pois muitas vezes eles não residem perto da sede.
Também é desnecessário legislar quem pode ter as chaves da sede.
Submetido por: Melinda Kinders, KS, Shelly Cole, UT, John Coulter, OR, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb
Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia Lemery, MI, Linda Hendershot, MO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 16

Página:
Artigo: POP- SGC-3
Seção: 1
Subseção: (b)
ONDE SE LÊ:
(b)

Os desembolsos devem ser feitos com cheque do SCG e, quando acompanhados por comprovantes de
despesas aprovados por maioria pelo Comitê de Finanças, devem ser assinados pela(o) Gerente
Executiva(o) e pela(o) Presidente do Comitê de Finanças.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou adições)

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Esta é uma mudança para tudo ficar de acordo com a lei. Há mais de 30 anos, os procedimentos
financeiros das FJI foram alterados. Naquele retrabalho, a prática de enviar e receber cheques por
correio entre o escritório e o Presidente de Finanças, foi interrompida. Além disso, se o Presidente
de Finanças não for um cidadão dos EUA, sua capacidade de assinar está limitada. Esta lei deveria
ter sido excluída há muito tempo. Os procedimentos de emissão de cheques fazem parte do manual
de procedimentos de negócios do escritório, aprovado pelo Conselho de Curadores há muitos anos.

Submetida por:
Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Linda Hendershot, MO, Bud Riebel, CA, John Coulter, OR,
Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Marcia Lemery, MI,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Year: 2022
EMENDA: ____Nº 17_______________
Página: E-SCG 6
Artigo VI

Seção 3

Subseção ______

ONDE SE LÊ:
Seção 3. Deveres da(o) Gerente Executiva(o)
(a) Manter um inventário, incluindo custo de cada item, de todos os suprimentos disponíveis e apresentar
um relatório deste ao Conselho de Curadores na Sessão Anual.
(b) Assegurar ofertas competitivas de fornecedores para todos os impressos, suprimentos e equipamentos
que requeiram aprovação do Conselho de Curadores. Apresentar estas ofertas ao Comitê de Finanças
para recomendações ao Conselho de Curadores.
(c) Providenciar um método para fazer registros precisos dos procedimentos na Sessão Anual do SCG.
(d) Garantir que os suprimentos necessários e desejáveis para o uso da Ordem e seus membros estejam
disponíveis através do Supremo Escritório, que livros e formulários para uso e para venda sejam
projetados apropriadamente para conveniência dos usuários, e que livros e formulários estejam de
acordo com a lei.
(e) Manter um registro preciso de todas as transações da Ordem e relatá-lo ao Conselho de Curadores
(f) Manter arquivos completos de toda a correspondência, respondendo-a e distribuindo-a como
requisitado e necessário.
(g) Manter um registro preciso dos membros da Ordem e todas as informações necessárias, exigidas por
lei, pertinentes aos mesmos.
(h) Providenciar todo e qualquer suporte administrativo que venha a ser requisitado pelo Conselho de
Curadores.
(i) Preparar os Procedimentos Anuais (Anais) do SCG como definido nas “Diretrizes para Produção dos
Supremos Procedimentos” conforme aprovado pelo Conselho de Curadores.
(j) A(O) Gerente Executiva(o) deve ser responsável pela distribuição, pontuação, manutenção de registro,
arrecadação de taxas e emissão de certificados de conclusão do Curso de Conhecimento das FJI
voluntário.
(k) Administrar a Política e Programa de Proteção à Juventude das FJI e receber todas as taxas designadas ao
Programa
(1) Receber informações de treinamento de AVC e a matrícula ou formulário de AVC anual preenchido e
assinado de cada pessoa que deseje ser um AVC nos EUA com a FJI.
(2) Emitir uma lista de AVC’s para cada jurisdição nos EUA.
(3) Fornecer a cada AVC um cartão de AVC.
(4) Notificar imediatamente a Suprema ou Grande Guardiã ou Guardiã Jurisdicional de qualquer
violação relatada do Programa de Proteção à Juventude das FJI.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adiçoes)
LEIA-SE:
Seção 3. Deveres da(o) Gerente Executiva(o)
(a) Manter um inventário, incluindo custo de cada item, de todos os suprimentos disponíveis e apresentar
um relatório deste ao Conselho de Curadores na Sessão Anual.
(b) Assegurar ofertas competitivas de fornecedores para todos os impressos, suprimentos e equipamentos
que requeiram aprovação do Conselho de Curadores. Apresentar estas ofertas ao Comitê de Finanças
para recomendações ao Conselho de Curadores.
(c) Providenciar um método para fazer registros precisos dos procedimentos na Sessão Anual do SCG.
(d) Garantir que os suprimentos necessários e desejáveis para o uso da Ordem e seus membros estejam
disponíveis através do Supremo Escritório, que livros e formulários para uso e para venda sejam
projetados apropriadamente para conveniência dos usuários, e que livros e formulários estejam de
acordo com a lei.

(e) Manter um registro preciso de todas as transações da Ordem e relatá-lo ao Conselho de Curadores
(f) Manter arquivos completos de toda a correspondência, respondendo-a e distribuindo-a como
requisitado e necessário.
(g) Manter um registro preciso dos membros da Ordem e todas as informações necessárias, exigidas por
lei, pertinentes aos mesmos.
(h) Providenciar todo e qualquer suporte administrativo que venha a ser requisitado pelo Conselho de
Curadores.
(i) Preparar os Procedimentos Anuais (Anais) do SCG como definido nas “Diretrizes para Produção dos
Supremos Procedimentos” conforme aprovado pelo Conselho de Curadores.
(j) A(O) Gerente Executiva(o) deve ser responsável pela distribuição, pontuação, manutenção de registro,
arrecadação de taxas e emissão de certificados de conclusão do Curso de Conhecimento das FJI
voluntário
(k) Administrar a Política e Programa de Proteção à Juventude das FJI e receber todas as taxas designadas ao
Programa
(1) Receber informações de treinamento de AVC e a matrícula ou formulário de AVC anual preenchido e
assinado de cada pessoa que deseje ser um AVC nos EUA com a FJI.
(2) Emitir uma lista de AVC’s para cada jurisdição nos EUA.
(3) Fornecer a cada AVC um cartão de AVC.
(4) Notificar imediatamente a Suprema ou Grande Guardiã ou Guardiã Jurisdicional de qualquer
violação relatada do Programa de Proteção à Juventude das FJI.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Os deveres de todos os funcionários das FJI, não relacionados aos deveres de outros Oficiais, precisam estar
alocados de acordo com a política de administração conforme descrito pelo Conselho de Curadores, para
que quaisquer alterações nos deveres possam ser tratadas de maneira oportuna e eficiente. Além disso,
algumas funções se tornaram obsoletas ou foram redistribuídas.

SUBMETIDA POR:
Melinda Kinders, KS, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL,
Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano:
2022
EMENDA: #18
Página: E-SCG 5
Artigo VI

Seção 2

Subseção (b) (6)

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Responsabilidades e Deveres do Conselho de Curadores
(b) Os deveres do Conselho de Curadores são os seguintes:
(6) Contratar um Contador com Certificado Público ou Licenciado para auditar todos os livros e contas
da(o) Gerente Executiva(o). Um relatório detalhado desta auditoria deve ser entregue a cada
membro do Conselho de Curadores, e do Comitê de Finanças, três (3) dias antes da Sessão Anual
do SCG.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER
(6) Contratar um o Comitê de Finanças para auditar todos os livros e contas da(o) Gerente Executiva(o).
Um relatório detalhado desta auditoria deve ser entregue a cada
membro do Conselho de Curadores, e do Comitê de Finanças, pelo menos três (3) dias antes da Sessão
Anual do Supremo Conselho Guardião.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Devido a mudanças nas leis financeiras dos Estados Unidos nas últimas décadas, as auditorias
financeiras completas agora custam mais de US$ 40.000. As FJI não pode mais absorver esse
tipo de custo. As FJI contrata um Contador com Certificado Público ou Licenciado nos registros
de impostos sem fins lucrativos, é claro. Uma auditoria por nosso Comitê de Finanças interno é
considerada aceitável e certamente econômica.
Submetido por: Melinda Kinders, KS, Shelly Cole, UT, John Coulter, OR, Diane Bloch, MI,
Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia Lemery, MI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 19
Página: _____AAFJI 1________________________
Artigo III ASSOCIAÇÃO _ Seção _1__ Subseção _2__
ONDE SE LÊ:
Seção 1. Associação
(a)

A elegibilidade para associação nesta organização consistirá de Membros de Maioridade das FJI e todos
os adultos que tenham trabalhado com um Bethel por um período mínimo de um (1) ano.
(1)
Foi concedido a todos os membros que ingressaram na Associação Alumni de 1º de Agosto de
1992 até 8 de Agosto de 1993 serem incluídos na lista de membros da Carta Constitutiva.
(2)
A associação vitalícia deve ser concedida a cada colaborador que contribua com um mínimo de
trinta e cinco dólares (US$35.00).

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)

LEIA-SE:
(a)

A elegibilidade para associação nesta organização consistirá de Membros de Maioridade das FJI e todos
os adultos que tenham trabalhado com um Bethel por um período mínimo de um (1) ano.
(1)
Foi concedido a todos os membros que ingressaram na Associação Alumni de 1º de Agosto de
1992 até 8 de Agosto de 1993 serem incluídos na lista de membros da Carta Constitutiva.
(2)
A Associação Vitalícia deve ser concedida a cada colaborador que contribua com um mínimo de
cinquenta e cinco dólares (US$55.00).

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
To begin a fund to further the advancement of Jobs Daughters, Alumni, Majority Members, and Job’s
Daughter families. Scholarship money to be determined by the committee. Activities include but are not
limited to, travel, funds, education scholarships, and awards.

SUBMETIDA POR:
Charlene Benedict PHR, MM, PGB #75 E PGG Washington

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:

Nº 20
POP-SCG-11.1 a 11.2

Seção: 11

Subseção: de 1 a 6

ONDE SE LÊ:
Seção 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.
Seção 2. Taxa de Iniciação
(a)
A
taxa
de
iniciação
para
cada
membro
que
inicia
na
Ordem
é:
(1)
Para Bethéis subordinados ao Supremo, dez (10.00) USD, CAD, AUD, PHP, BRL ...etc, e deve
sofrer correção de dois por cento (2%) ao ano a contar de 1º de Janeiro de 2004.
(2)
Para Bethéis subordinados a um GCG, quatro (4.00) USD, CAD, AUD, PHP, BRL ...etc, e deve
sofrer correção de dois por cento (2%) ao ano a contar de 1º de Janeiro de 2004.
(b)
Esta taxa deve ser paga pelo Bethel durante o mês de Janeiro para todos os novos membros que se
juntaram à Ordem entre 1º de Janeiro e 31 de Dezembro do ano anterior.
Seção 3. Taxa Anual
(a)
As taxas anuais devem ser coletadas na moeda corrente da jurisdição a qual os membros
pertencem.
(b)
A taxa anual para cada membro listado por Bethéis com Carta Constitutiva em 31 de Dezembro de
2007 é de dez vírgula doze (10,12) USD, CAD, AUD, PHP, BRL, ...etc, e deve sofrer correção de dois
por cento (2%) ao ano.
(c)
Estas taxas devem ser pagas durante o mês de Janeiro.
(d)
A taxa anual de Bethéis que receberam Carta Constitutiva após 1º de Julho deve ser proporcional
ao período a partir da data de recebimento da Carta Constitutiva. Bethéis que receberam Carta
Constitutiva menos de um mês antes de 1º de Janeiro, preenchendo seu primeiro relatório, estarão
isentos desta taxa.
(e)
Os Bethéis, GCGs e CGJs fora dos EUA e Canadá estarão isentos da remessa das taxas para o Fundo
de Seguro (Vide POP-SCG-11 4(a)).
Seção 4. Taxa de Seguro
(a)
A taxa anual para cada membro do Bethel para pagamento do seguro de responsabilidade civil
deve ser o último valor de prêmio pago, mais dez por cento (10%), dividido pelo total de membros
nos EUA e Canadá conforme o último Relatório Anual. Esta taxa deve ser paga com cada relatório
anual.
(b)
A taxa deve ser proporcional à data de recebimento da Carta Constitutiva para novos Bethéis que
receberam a Carta Constitutiva durante o ano que está sendo reportado.
(c)
Os Bethéis, GCGs e CGJs fora dos Estados Unidos da América e Canadá estarão isentos da remessa
desta taxa.
Seção 5. Remessa de GCG
(a)
Os GCGs devem coletar a taxa de iniciação 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 do GCG, Art. III, Seção 6(g).
(c)
A remessa deve ser acompanhada de uma multa, se recebida no Supremo Escritório depois do
prazode1ºde 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.

Seção 6. Alocação de Taxas
(a)
Taxas dos Bethéis subordinados ao Supremo, incluindo CGJs, são alocadas como segue:
(1)
Da Taxa de Iniciação:
Setenta e cinco por cento (75%) para o Fundo Geral
Vinte por cento (20%) para o Fundo Educacional
Cinco por cento (5%) para o Fundo Promocional
(2)
Da Taxa Anual:
Setenta e cinco por cento (75%) para o Fundo Geral
Vinte por cento (20%) para o Fundo Promocional
Cinco por cento (5%) para o Fundo Educacional
(b)
Taxas dos GCGs são alocadas como segue:
(1)
Da Taxa de Iniciação:
Vinte e cinco por cento (25%) para o Fundo Geral
Doze por cento (12%) para o Fundo Educacional
Trinta e oito por cento (38%) para o Fundo Promocional
Vinte e cinco por cento (25%) para serem retidos pelo GCG
(2)
Da Taxa Anual:
Cinquenta por cento (50%) para o Fundo Geral
Doze por cento (12%) para o Fundo Promocional
Treze por cento (13%) para o Fundo Educacional
Vinte e cinco por cento (25%) para serem retidos pelo GCG

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

Seção 1: Todos os fundos que devem ser remetidos ao Supremo Escritório, devem ser em Dólares dos
Estados Unidos à taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro e não devem ser a uma taxa de câmbio
superior a 5,75 para um Dólar dos Estados Unidos.
Renumerar as seções de 1 a 6 para 2 a 7
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: Alinhar as moedas com a realidade econômica.
SUBMETIDA POR: Patrick G. Lehrman, PGGA de Illinois

Formulário 602 – Emendas Propostas (Rev 2/17)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
Emenda: Nº 21
Página: E -Bethel 5
Artigo: XII Seção: 1

Subseção: (g)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO XII
REUNIÕES
Seção 1. Regular
(g) O Ritual prescrito pelo SCG deve ser usado, sem alterações, para abertura e fechamento de
cada Bethel, para conferir as Épocas e para outras cerimônias. Nenhuma forma reduzida deve
ser utilizada.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
ARTIGO XII
REUNIÕES
Seção 1. Regular
(g)
O Ritual prescrito pelo SCG deve ser usado, sem alterações, para abertura e fechamento de
cada Bethel, para conferir as Épocas e para outras cerimônias. Nenhuma forma reduzida deve
ser utilizada.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Elimina a determinação de que não existe uma forma mais curta do Ritual. Essa emenda
permite que um futuro Comitê de Revisão do Ritual considere tipos alternativos de
reuniões, estruturas de reuniões reduzidas, etc. em resposta ao “feedback” da Filha.
Submetida por:
Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

#22

Página: POP – BETHEL 14.1
Artigo _____________ Seção _____________ Subseção _____________
ONDE SE LÊ:
PROCEDIMENTO PARA FUSÃO, FECHAMENTO OU REINSTITUIÇÃO DE BETHÉIS
Seção 1. Fusão de Bethéis
(a)
A Suprema ou Grande Guardiã, com o consentimento por escrito da maioria do Supremo ou Grande
Conselho Guardião Executivo, excluindo-se o(a) Supremo(a)/Grande Secretário(a) e Tesoureiro(a), pode
emitir uma dispensa para dois (2) ou mais Bethéis fundirem-se, ou pode instruí-los por escrito a fazê-lo.
(b)
Quando a fusão for efetuada, os fundos monetários, paramentos e outras propriedades dos Bethéis
unidos, devem tornar-se propriedade do Bethel resultante.
(c)
Quando há a fusão de Bethéis, o número a ser atribuído ao Bethel resultante deve ser determinado por
acordo mútuo dos Bethéis envolvidos. Quando o acordo não for possível, a Suprema ou Grande Guardiã
deve tomar a decisão final. Ela pode atribuir um novo número consecutivo ou pode atribuir um número
previamente usado, caso em que uma Carta Constitutiva deve ser imediatamente emitida com a data da
fusão, o novo número, e contendo os nomes das Filhas dos Bethéis unidos.
(d)
Uma Honorável Rainha ou uma Princesa de um Bethel em processo de fusão que não continue como uma
das cinco (5) oficiais eletivas no Bethel resultante, deve ser reconhecida como uma Past Honorável
Rainha ou uma Past Primeira Princesa ou uma Past Segunda Princesa de um dos Bethéis originais, e deve
ter o direito a todas as honrarias, desde que ela tenha sido considerada satisfatoriamente qualificada no
cargo pelos Membros Executivos do CGB de seu Bethel original.
Seção 2. Fechamento de um Bethel
(a)
Quando a Dispensa ou Carta Constitutiva de um Bethel é revogada ou renunciada, seus fundos
monetários, paramentos e outras propriedades devem tornar-se propriedade do Supremo ou Grande
Conselho Guardião.
Seção 3. Membros de um Bethel Fechado
(a)
Os membros de um Bethel fechado, estivesse ele sob dispensa ou tivesse Carta Constitutiva, conservarão
sua condição de regularidade na Ordem por um período de seis (6) meses, a menos que sejam suspensas
antes desta revogação.
(b)
Os membros terão o direito de visitar outros Bethéis durante o período de seis (6) meses e podem
solicitar associação nestes. Suas Solicitações por Filiação devem ser acompanhadas por um recibo do(a)
Gerente Executivo(a) ou do(a) Grande Secretário(a), de todas as taxas pagas pagáveis à Ordem até a data
de revogação da Dispensa ou da Carta Constitutiva do Bethel. Se estas solicitações forem feitas dentro do
período de seis (6) meses, a taxa de filiação não será exigida. A solicitação deve ser assinada por um
membro do Bethel e submetida aos Membros Executivos do CGB para processamento.
(c)
Os membros que não se filiarem dentro do período de seis (6) meses e cujas taxas foram pagas até a data
da revogação da Dispensa ou Carta Constitutiva, devem receber licenças emitidas pelo(a) Gerente
Executivo(a) ou pelo(a) Grande Secretário(a), ou podem manter sua associação na Ordem através do
pagamento da taxa anual à(o) Gerente Executivo(a) ou à(o) Grande Secretário(a).
.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
LEIA-SE:
Seção 1. Fusão de Bethéis
(a)
A Suprema ou Grande Guardiã, com o consentimento por escrito da maioria do Supremo ou Grande
Conselho Guardião Executivo, excluindo-se o(a) Supremo(a)/Grande Secretário(a) e Tesoureiro(a), pode
emitir uma dispensa para dois (2) ou mais Bethéis fundirem-se, ou pode instruí-los por escrito a fazê-lo.

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Quando a fusão for efetuada, os fundos monetários, paramentos e outras propriedades dos Bethéis
unidos, devem tornar-se propriedade do Bethel resultante.
Quando há a fusão de Bethéis, o número a ser atribuído ao Bethel resultante deve ser determinado por
acordo mútuo dos Bethéis envolvidos. Quando o acordo não for possível, a Suprema ou Grande Guardiã
deve tomar a decisão final. Ela pode atribuir um novo número consecutivo ou pode atribuir um número
previamente usado, caso em que uma Carta Constitutiva deve ser imediatamente emitida com a data da
fusão, o novo número, e contendo os nomes das Filhas dos Bethéis unidos.
Nenhuma carta constitutiva será emitida até que todas as obrigações financeiras e assuntos relacionados
ao IRS dentro dos EUA tenham sido finalizadas.
Para a fusão de Bethéis nos EUA, um 990 final deve ser apresentado ao IRS. O Supremo Escritório deve
ser notificado para remover o EIN do Bethel da lista mestre das FJI e notificar o IRS do encerramento.
As Filhas do Bethel que se fundiu com outro Bethel podem votar para pagar as taxas até a Maioridade de
uma Filha (ou todas as Filhas ativas) antes da data da fusão.
Se houver fusão, todo o dinheiro do Bethel que está sendo fechado vai para o novo Bethel.
Uma Honorável Rainha ou uma Princesa de um Bethel em processo de fusão que não continue como uma
das cinco (5) oficiais eletivas no Bethel resultante, deve ser reconhecida como uma Past Honorável
Rainha ou uma Past Primeira Princesa ou uma Past Segunda Princesa de um dos Bethéis originais, e deve
ter o direito a todas as honrarias, desde que ela tenha sido considerada satisfatoriamente qualificada no
cargo pelos Membros Executivos do CGB de seu Bethel original.

Adicionar novo para ler: O antigo item (d) se torna o novo item (h)

Seção 2. Fechamento de um Bethel
(a)
Quando a Dispensa ou Carta Constitutiva de um Bethel é revogada ou renunciada, seus fundos
monetários, paramentos e outras propriedades devem tornar-se propriedade do Supremo ou Grande
Conselho Guardião.
(b)
Para o fechamento de Bethéis nos EUA, um 990 final deve ser apresentado ao IRS. O Escritório Supremo
deve ser notificado para retirar o EIN do Bethel da lista mestre das FJI e notificar o IRS do encerramento.
Seção 3. Membros de um Bethel Fechado
(a)
Os membros de um Bethel fechado, estivesse ele sob dispensa ou tivesse Carta Constitutiva, conservarão
sua condição de regularidade na Ordem por um período de seis (6) meses, a menos que sejam suspensas
antes desta revogação.
(b)
Os membros terão o direito de visitar outros Bethéis durante o período de seis (6) meses e podem
solicitar associação nestes. Suas Solicitações por Filiação devem ser acompanhadas por um recibo do(a)
Gerente Executivo(a) ou do(a) Grande Secretário(a), de todas as taxas pagas pagáveis à Ordem até a data
de revogação da Dispensa ou da Carta Constitutiva do Bethel. Se estas solicitações forem feitas dentro do
período de seis (6) meses, a taxa de filiação não será exigida. A solicitação deve ser assinada por um
membro do Bethel e submetida aos Membros Executivos do CGB para processamento.
(c)
Os membros que não se filiarem dentro do período de seis (6) meses e cujas taxas foram pagas até a data
da revogação da Dispensa ou Carta Constitutiva, devem receber licenças emitidas pelo(a) Gerente
Executivo(a) ou pelo(a) Grande Secretário(a), ou podem manter sua associação na Ordem através do
pagamento da taxa anual à(o) Gerente Executivo(a) ou à(o) Grande Secretário(a).
(d)
As Filhas de um Bethel fechado podem votar para pagar as taxas até a Maioridade para qualquer Filha
que assim o desejar. O dinheiro do Bethel irá então para o Grande Secretário do GGC ou para o Gerente
Executivo do SGC para Bethéis Sob o Supremo (BUS) para arquivar relatórios anuais até que as Filhas
atingissem a maioridade. A propriedade do Bethel é transferida para o GCG ou SCG por lei.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Somos obrigados a seguir as diretrizes do IRS como uma organização sem fins lucrativos 501 (c) (3).
Quando essas diretrizes não são concluídas em tempo hábil, nosso status 501 (c) (3) está em risco. Essas
adições ao POP especificam os procedimentos que devem ser seguidos ao fundir ou fechar nossos Bethéis.
SUBMETIDO POR: Maureen Wise, WI, Diane Bloch, MI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia
Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN, Melinda Kinders, KS, Karen Keller, CA, Shelly Cole, UT

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #23
Página: E-Bethel 4
Artigo XII

Seção 1

Subseção (c) e (d)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO XII
REUNIÕES
Seção 1. Regulares
(c) Um Bethel não pode ser aberto a não ser que estejam presentes sete (7) membros do Bethel, incluindo uma
(1) das três (3) primeiras oficiais, pelo menos um (1) Membro Executivo do CGB, ou o(a) Deputado(a), ou
um oficial do SCG ou do GCG, e a Dispensa ou Carta Constitutiva do Bethel.
(d) No caso do quadro de membros do Bethel ter declinado a ponto de não haver os sete (7) membros exigidos,
uma reunião pode ser feita com o propósito de leitura de solicitações para associação, iniciação,
processamento de solicitações para associação por filiação, votar em mudança de local ou fusão, instalar
membros do CGB e condução de trabalhos necessários do Bethel. Devem estar presentes nesta reunião:
(1) Pelo menos uma (1) das três (3) primeiras oficiais;
(2) Pelo menos um (1) Membro Executivo do CGB, ou o(a) Deputado(a), ou um oficial do SCG ou do
GCG;
(3) A Dispensa ou Carta Constitutiva

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
ARTIGO XII
REUNIÕES
Seção 1. Regulares
(c) Um Bethel não pode ser aberto a não ser que estejam presentes sete (7) membros do Bethel, incluindo uma (1) das
oficiais da linha (Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa, Guia, Dirigente de Cerimônias) das três (3)
primeiras oficiais, pelo menos um (1) Membro Executivo do CGB, ou o(a) Deputado(a), ou
um oficial do SCG ou do GCG, e a Dispensa ou Carta Constitutiva do Bethel.
(d) No caso do quadro de membros do Bethel ter declinado a ponto de não haver os sete (7) membros exigidos,
uma reunião pode ser feita com o propósito de leitura de solicitações para associação, iniciação,
processamento de solicitações para associação por filiação, votar em mudança de local ou fusão, instalar
membros do CGB e condução de trabalhos necessários do Bethel. Devem estar presentes nesta reunião:
(1) Pelo menos uma (1) das oficiais da linha (Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa, Guia,
Dirigente de Cerimônias três (3) primeiras oficiais;
(2) Pelo menos um (1) Membro Executivo do CGB, ou o(a) Deputado(a), ou um oficial do SCG ou do
GCG;
(3) A Dispensa ou Carta Constitutiva
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A maioria dos nossos Bethéis não tem um núcleo completo de oficiais, muito menos um conjunto completo de
oficiais de linha. A abertura estendida aos oficiais de linha permitiria que os Bethéis continuassem se reunindo
mesmo que doenças ou compromissos anteriores limitassem a presença das oficiais do Oriente.
Submetido por: Beth Bohlmann, MN, Diane Bloch, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick
Lehrman, IL, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 24
Página: E-SCG-2
Artigo: III

Seção: 1

Subseção: (14)

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(14)

Colocar um Bethel em Reorganização em qualquer das seguintes circunstâncias, mediante a
aprovação, por maioria dos votos, do SCGE:
[1]
Por solicitação do CGB,
[2]
Por solicitação da Suprema Deputada,
[3]
Quando são identificados problemas sérios dentro do Bethel ou do CGB.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A lei atual é vaga sobre exatamente quando a SG pode colocar um Bethel em reorganização. Há mais coisas
do que apenas poucos membros que podem exigir que a SG tome a decisão de colocar um Bethel em
reorganização. Esta adição à SG permite que ela faça isso com a aprovação do SCGE.
SUBMETIDA POR:
Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Rob
Worthington, VA, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, Beth
Bohlmann, MN, Janine Coley, WI, Pam Henderson, KS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 25
Página: E-GCG-2
Artigo: III

Seção: 2

Subseção: (o)

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(o)

Colocar um Bethel em Reorganização em qualquer das seguintes circunstâncias, mediante a
aprovação, por maioria dos votos, do GCGE:
[1]
Por solicitação do CGB,
[2]
Por solicitação da Grande Deputada (ou equivalente),
[3]
Quando são identificados problemas sérios dentro do Bethel ou do CGB.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A lei atual é vaga sobre exatamente quando a GG pode colocar um Bethel em reorganização. Há mais coisas
do que apenas poucos membros que podem exigir que a GG tome a decisão de colocar um Bethel em
reorganização. Esta adição à GG permite que ela faça isso com a aprovação do GCGE.

SUBMETIDA POR:
Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Rob Worthington,
VA, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, Beth Bohlmann, MN, Janine Coley,
WI, Pam Henderson, KS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 26
Página: C-SCG 2
Artigo VI Seção 1 Subseção (b)
ONDE SE LÊ:

(b) Todos os oficiais eletivos e nomeados e todos os membros do Conselho de Curadores devem ser

membros do SCG e todos os oficiais eleitos e nomeados e membros do Conselho de Curadores devem
ser AVCs.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDAR E ADICIONAR NOVO PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:

(b) Todos os oficiais eletivos e nomeados e todos os membros do Conselho de Curadores devem ser

membros do SCG e todos os oficiais eleitos e nomeados e membros do Conselho de Curadores devem
ser AVCs.
(c) Todos os oficiais eleitos e membros do Conselho de Curadores devem ser AVCs.
(d) Oficiais nomeados que trabalham com as FJI nos EUA, Canadá ou Austrália devem ser AVCs.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Alterar o requisito de AVC para permitir oficiais nomeados de locais das FJI onde a certificação AVC não é
atualmente exigida (Filipinas e Brasil). Para os oficiais eleitos e os membros do Conselho, permanece
inalterada.
SUBMETIDA POR:
Melinda Kinders, KS. Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL,
Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:
Artigo:

Nº 27
E-SCG-14

XV

Seção:

Subseção:

ONDE SE LÊ:
ARTIGO XV
ELEIÇÃO, PRIVILÈGIOS DE VOTO E PROCURAÇÃO
Seção 1. Eleição de Oficiais Eletivos (C-SCG Art. V, Seç. 1 (a))
(a) A eleição anual de oficiais do SCG deve ser realizada no dia anterior ao último dia da
Sessão Anual, começando às 9:00 da manhã e deve continuar até que a eleição seja
finalizada.
(b) A eleição deve ser por maioria de votos sem indicação. Se apenas uma (1) pessoa estiver
aspirando um cargo, o voto pode ser por viva voz e a maioria dos votos daqueles
presentes e votantes elegerá. Se mais de uma (1) pessoa aspirar um cargo deve haver
uma votação.
(c) A eleição deve ser de membros presentes, exceto em caso de doença ou outra
circunstância inevitável, quando a ausência dos candidatos pode ser justificada pela
maioria de votos dos membros presentes.

Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores
(a) A eleição anual de novos membros do Conselho de Curadores deve ser realizada no dia
anterior ao último dia da Sessão Anual iniciando na conclusão da eleição dos Cargos
Eletivos do SCG e deve continuar até que a eleição seja concluída.
(b) A eleição deve ser por maioria de votos sem indicação. Se apenas uma (1) pessoa estiver
aspirando um cargo, o voto pode ser por viva voz e a maioria dos votos daqueles
presentes e votantes elegerá. Se mais de uma (1) pessoa aspirar um cargo deve haver
uma votação.
(c) A eleição deve ser de membros presentes, exceto em caso de doença ou outra
circunstância inevitável, quando a ausência dos candidatos pode ser justificada pela
maioria de votos dos membros presentes.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
ARTIGO XV
ELEIÇÃO, PRIVILÈGIOS DE VOTO E PROCURAÇÃO
Seção 1. Eleição de Oficiais Eletivos e Novos Membros do Conselho de Curadores (C-SCG Art. V,
Seç. 1 (a) e (b))
(a) Salvo decisão em contrário, por voto, do Supremo Conselho Guardião Executivo e do
Conselho de Curadores, a eleição anual de oficiais do SCG e de novos membros do
Conselho de Curadores, deve ser realizada no dia anterior ao último dia da Sessão
Anual, começando às 9:00 da manhã e deve continuar até que a eleição seja
finalizada.
(b) A eleição deve ser por maioria de votos sem indicação. Se apenas uma (1) pessoa
estiver aspirando um cargo, o voto pode ser por viva voz e a maioria dos votos
daqueles presentes e votantes elegerá. Se mais de uma (1) pessoa aspirar um cargo,
deve haver uma votação.

(c) A eleição deve ser de membros presentes, exceto em caso de doença ou outra
circunstância inevitável, quando a ausência dos candidatos pode ser justificada pela
maioria de votos dos membros presentes.
Seção 2. Eleição de Novos Membros do Conselho de Curadores
(a) A eleição anual de novos membros do Conselho de Curadores deve ser realizada no dia
anterior ao último dia da Sessão Anual iniciando na conclusão da eleição dos Cargos
Eletivos do SCG e deve continuar até que a eleição seja concluída.
(b) A eleição deve ser por maioria de votos sem indicação. Se apenas uma (1) pessoa estiver
aspirando um cargo, o voto pode ser por viva voz e a maioria dos votos daqueles
presentes e votantes elegerá. Se mais de uma (1) pessoa aspirar um cargo deve haver
uma votação.
(c) A eleição deve ser de membros presentes, exceto em caso de doença ou outra
circunstância inevitável, quando a ausência dos candidatos pode ser justificada pela
maioria de votos dos membros presentes.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Uma votação do SCGE e do CDC pode alterar o método da eleição para virtual, por exemplo, conforme as
mudanças adotadas em 2021. Esta emenda observa especificamente essa capacidade para qualquer pessoa
que procure isso diretamente nesta seção, para que não haja confusão. Além disso, se o SCGE e o CDC
decidirem que a(s) reunião(ões) precisa(m) ocorrer em outros horários ou locais, a data e a hora da
reunião precisam ser ajustáveis. Normalmente isso seria comunicado em informação publicada na
Suprema Sessão. A mudança do glossário feita em 2021 define o método de flexibilidade da reunião.
Além disso, esta emenda deixa a lei mais clara para que as eleições do SCGE e do CDC ocorram na mesma
seção, uma vez que ambas as eleições possuem as mesmas exigências.
SUBMETIDA POR:
Shelly Cole, UT, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Ian Milne, QLD, Karen
Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

EMENDA:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
Nº 28

Página: E-SCG-16

Artigo: XVIII

Seção: 2 e 3 Subseção: (f)

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Abertura
(a)
A abertura formal da Sessão Anual deve acontecer na noite de quarta-feira de cada Sessão Anual.
Seção 3. Sessão de Trabalho
(a)
A Sessão de Trabalho deve iniciar na quarta-feira, às 9:00 h da manhã e deve ser encerrada no sábado seguinte,
antes das 12:00 h (meio-dia), com exceção da Cerimônia de Instalação.
(b)
Vide POP-SCG-16 para Regras de Ordem e Procedimentos Parlamentares.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 2. Abertura
(a)
A abertura formal da Sessão Anual deve acontecer na noite de quarta-feira de cada Sessão Anual.
Seção 2 3. Sessão de Trabalho
(a)
Deve ser realizada uma A Sessão de Trabalho durante a Sessão Anual. deve iniciar na quarta-feira, às 9:00 h da
manhã e deve ser encerrada no sábado seguinte, antes das 12:00 h (meio-dia), com exceção da Cerimônia de
Instalação.
(b)
Vide POP-SCG-16 para Regras de Ordem e Procedimentos Parlamentares.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Uma das maiores reclamações das Filhas e dos adultos sobre a Suprema Sessão é que ela não é mais
Centrada na Filha. Com as competições presenciais no início da semana e depois as atividades do Miss
Internacional e do Supremo Bethel no final da semana, torna-se uma preocupação com as despesas.
Há muitas maneiras de tornar a Suprema Sessão mais inclusiva, mais acessível e mais centrada na Filha. Porém
a maioria delas requer alguma reorganização de horários. Muitos Comitês de Organização da Suprema Sessão
do passado, o Supremo Conselho Guardião Executivo e o Conselho de Curadores desejaram reestruturar o
cronograma para torná-lo mais simplificado e acessível para todos, mas leis como essa nos prendem. Além
disso, se algumas opções virtuais de inclusão e votação forem decididas para uma sessão específica, então a
sessão de trabalhos pode não precisar ser tão longa e, portanto, pode começar mais tarde.
A remoção de requisitos específicos permite flexibilidade de horário. Todas as informações de programação são
publicadas com bastante antecedência e continuarão normalmente para que os participantes possam tomar
decisões de viagem.

Submetida por: Shelly Cole, UT, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Ian Milne, QLD,
Karen Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:

Nº 29
POP-SCG-16.1

Artigo:

Seção:

2

Subseção: (c)

ONDE SE LÊ:
(c)
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
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).

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
(c)
EMENDAS – “Landmarks”, 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 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:
Atualmente não existe uma forma definida de se alterar os “landmarks” da nossa Ordem. Essa mudança permitirá
que o corpo vote em mudanças do “landmarks”, como faria em uma emenda à Constituição. Os “landmarks” das
FJI mudaram no passado, mas não está claro como isso foi feito. Então isso define um processo.
SUBMETIDA POR:
Pam Henderson, KS, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Shelly Cole, UT,
Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Marcia Lemery, MI, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #30
Página: B-SCG 14
Artigo XII

Seção 2

Subseção (c)

ONDE SE LÊ:
(c)
Após o voto afirmativo de não menos que seis (6) Membros Executivos do SCG, um GCG operando com
setenta (70) membros de Bethel ou menos deve ter sua Carta Constitutiva removida.

EXCLUIR
ADICIONAR PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas mudanças ou adições)
SERÁ LIDO:
(c)
Após o voto afirmativo de não menos que seis (6) Membros Executivos do SCG, um GCG operando com
sessenta (60) membros de Bethel ou menos deve ter sua Carta Constitutiva removida.

RAZÕES PARA MUDANÇA:
O Painel recebeu várias sugestões a respeito de número de membros nas jurisdições, onde estão perdendo suas Cartas
Constitutivas, que pode ser um desafio local para manter o entusiasmo. Além disso, há um custo físico e financeiro para o
SGC, pois eles devem absorver mais jurisdições. Ao diminuir o número de Filhas, mas não de Bethéis, um estado menor seria
capaz, em teoria, de preencher os cargos de Grandes Oficiais para as necessidades de um GCG e manter Grandes Bethéis para
as Filhas em áreas em dificuldades.

Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #31
Página: B-BETHEL 4-5

Artigo XII

Seção 1

Subseção (h)-(m)

ONDE SE LÊ:
(h) As reuniões do Bethel devem ser conduzidas de acordo com o Ritual da Ordem e em conformidade com as
leis do SCG e com as Regras de Ordem de Robert Revisadas (última edição).
(i) O Bethel deve exemplificar a Cerimônia de Iniciação pelo menos uma (1) vez por gestão. Se não há candidata,
uma Filha de Jó previamente iniciada deve ser usada.
(j) O Bethel deve realizar a Cerimônia de Maioridade e/ou Cerimônia do Juramento em uma reunião regular (ou
especial) uma (1) vez durante o ano.

DELETE
ADD NEW TO READ
AMEND TO READ (Underline all changes or additions)
Will READ:
(h)
Há dois (2) tipos de Reuniões de Bethel autorizadas: Reuniões Formais e Reuniões Administrativas. A
Reunião de Trabalho é uma reunão opcional para Betheis que não estão sob reorgnização.
(i)
As Reuniões Formais (vestes, etc) devem ser conduzidas de acordo com o Ritual da Ordem e
conformidade com as Leis do SCG e Regras de Robert revisadas (última versão).
(j)
Reuniões Administrativas (traje profissional) devem ser conduzidas de acordo com as Regras de
Robert revisadas (última versão):
(1)
Necessita de dispensa especial
(2)
Não mais que 1 por mês e 4 (ou 5) por gestão.
(k) As reuniões do Bethel devem ser conduzidas de acordo com o Ritual da Ordem e em conformidade com as leis do
SCG e com as Regras de Ordem de Robert Revisadas (última edição).
(l)
O Bethel deve exemplificar a Cerimônia de Iniciação pelo menos uma (1) vez por gestão. Se não há candidata,
uma Filha de Jó previamente iniciada deve ser usada.
(m)
O Bethel deve realizar a Cerimônia de Maioridade e/ou Cerimônia do Juramento em uma reunião regular (ou
especial) uma (1) vez durante o ano.
RAZÕES PARA MUDANÇA:
1. As Filhas estão pedindo por isso. Os adultos também afirmam que as reuniões "formais" tendem a durar mais tempo,
tornando difícil levar as meninas para casa mais cedo. As restrições de cronograma desta geração são muito diferentes
do que nossa fundadora poderia ter previsto. A idade média das Filhas de um Bethel é mais próxima de 10-12 anos que
precisam limitar a duração da reunião devido ao dever de casa e à hora de dormir.
2. Os adultos desejam ter mais tempo para ensinar as meninas sobre os detalhes de como e por que o ritual é escrito do
jeito que está. Eles pediram um tempo menos estruturado para ensinar habilidades de planejamento e orçamento às
meninas. Eles querem menos formalidade e mais tempo para treinamento individual ou prático sem a dificuldade de
agendar reuniões adicionais ou eventos de confraternização.

Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: __Nº 32__________
Página:
Artigo POP-SCG-1

Seção Subseção

ONDE SE LÊ:

ADICIONAR NOVO PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

O processo para apresentar uma queixa e acompanhar um recurso é muito difícil de seguir,
especialmente para uma pessoa que não apresentou uma queixa antes ou não está familiarizada
com o processo. Com a adição deste fluxograma, o processo pode ser seguido mais facilmente. A
adição de um fluxograma pode servir como referência para as palavras escritas. Este fluxograma
não altera o processo, ele o diagrama.
SUBMETIDA BY:
Laura Slavik, WI, Maureen Wise, WI, Diane Bloch, MI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Rob
Worthington, VA, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, Beth
Bohlmann, MN, Janine Coley, WI, Pam Henderson, KS

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #33
Página: POP–Bethel 15.1
Artigo

Seção

Subseção

ONDE SE LÊ:
RECOMENDAÇÃO DE MEMBROS EXECUTIVOS E ASSOCIADOS DO
CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL PELOS MEMBROS DO BETHEL
Seção 1. Processo
(a) 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.
(b) 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.
(c) Os Membros Executivos dos CGBs subordinados ao Supremo Conselho, devem pagar uma multa de
cinquenta (50.00) USD, CAD, AUD, PHP, ou 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.
(d) A provisão acima deve ser incluída no Estatuto de todos os Bethéis. (Vide E-GCG, Art. XIII, Seç.
1.26).
(e) 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.
(f) 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 Bethéis sessenta (60) dias antes do início do sistema de votação ser aberto.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
RECOMENDAÇÃO DE MEMBROS EXECUTIVOS E ASSOCIADOS DO
CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL PELOS MEMBROS DO BETHEL
Seção 1. Processo
(a) 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.
(1) A Guardiã do Bethel/Guardião Associado do Bethel deve anunciar os nomes dos adultos
conhecidos por estarem dispostos a servir no CGB.
(2) Antes da votação, os membros do Bethel podem perguntar aos adultos se eles estariam
dispostos a servir no CGB.
(b As cédulas devem ser coletadas e seladas em um envelope na presença dos membros do Bethel por
uma Filha, o qual deve ser enviado à Vice-Suprema Guardiã para Bethéis subordinados ao Supremo ou à
Vice-Grande Guardiã nas jurisdições com GCG.
(c) Os Membros Executivos dos CGBs subordinados ao Supremo Conselho, devem pagar uma multa de
cinquenta (50.00) USD, CAD, AUD, PHP, ou 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.
(d) A provisão acima deve ser incluída no Estatuto de todos os Bethéis. (Vide E-GCG, Art. XIII, Seç.
1.b).
(e) 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, por uma Filha, 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.
(f) 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 Bethéis sessenta (60) dias antes do início do sistema de votação ser aberto.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Para auxiliar as Filhas no processo de recomendações do Conselho. A adição contribui para a
explicação e esclarece o processo.
Submetido por: Maureen Wise, WI, Diane Bloch, MI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman,
IL, Rob Worthington, VA, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen
Keller, CA, Beth Bohlmann, MN, Janine Coley, WI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: __2__0_2__2___
EMENDA: Nº 34
Página: POP-Bethel 11.1
Artigo _____________ Seção

1

Subseção _____________

ONDE SE LÊ:
(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 (10 a 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 a sua veste, ou se as restrições impedem os membros de vestir sua veste, os
membros poderão usar trajes aceitáveis para as reuniões, conforme determinado pelos Membros Executivos do
CGB.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
X

EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)

LEIA-SE:
(a) A veste oficial das Ordem Filhas de Jó Internacional deve ser usada pelas Oficiais e Coral do Bethel em todas as
reuniões. Ela deve consistir de uma túnica branca Grega ou Beca, com cordão, usada com roupas íntimas
apropriadas e, combinação branca longa que pode ser inteira ou anágua, meias brancas que podem ser
longas ou na altura do joelho, sapatilhas sapatos brancos ou sandálias brancas sem estampas, capas e coroas para a.
O Paramento Oficial para a Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesas, deve também incluir capa e coroa,
faixas de cabeça para todas as demais Oficiais. O Coral do Bethel deve usar faixas de cabeça. O Conselho de
Curadores e os Oficiais Executivos do SCG fornecerão um padrão para a produção independente do Paramento
Oficial, ou pode ser adquirido comercialmente.
(b) A veste Grega deve ser branca e feita 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. A
veste Grega deve incluir uma pala e as mangas serão em estilo de asa aberta. 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 O cordão, com pingentes combinando nas extremidades, 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 vestes 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. A combinação deve ter a uma distância de quatro (4) a seis (6) polegadas (10 a 15 cm)
do chão.
(3) Embaixo da veste Grega, devem ser usadas roupas íntimas apropriadas, incluindo uma combinação e meias.

(4) Os sapatos usados com a veste Grega devem ser brancos, sem saltos e fechados.
(c) A Beca deve ser branca, sem listras ou outros adornos, e feita de tecido leve ou pesado. A Beca deve incluir uma
pala e um fechamento discreto ou oculto na frente ou na lateral. As mangas devem ser abertas, sem punho.
(1) Um cordão, com pingentes combinando nas extremidades, pode ser usado sobre o ombro passando pela parte de
trás do pescoço, pendurado livremente e caindo entre o peito e os quadris. Um cordão branco deve ser usado por
todas as Oficiais do Bethel, exceto pela Honorável Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa. Vários
cordões podem ser usados ao mesmo tempo. Cordões adicionais de várias cores podem ser fornecidos pelo
Bethel, Supremo Bethel e Grande Bethel ou Bethel Jurisdicional, como meio de reconhecimento.
(2) Embaixo da Beca, deve ser usado um traje estilo secretária. O traje estilo secretária é definido como um vestido,
uma saia ou calça com uma camisa ou blusa. O traje estilo secretária não é casual ou atlético.
(3) Os sapatos usados com a Beca devem ser sem saltos para garantir uma aderência consistente em relação ao chão.
Os sapatos podem ser de qualquer cor e bico aberto ou fechado, mas devem se encaixar bem e não sair facilmente
do pé ao caminhar.
(d)(c) Coroas, As capas, cordões e faixas de cabeça devem ser como prescritos pelo SCG, as capas oficiais sendo devem
ser feitas 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 e amarrado com cordão roxo. Nenhum outro adorno deve ser usado
sobre as capas. As coroas devem ser douradas e feitas para assentarem bem na cabeça, presas ou não ao cabelo.
As coroas da Honorável Rainha e da Primeira Princesa deverão conter uma ou mais joias roxas. A coroa da
Segunda Princesa deve conter uma ou mais joias brancas.
(e)(d) Se os membros do Bethel não tiverem acesso aos seus veste paramentos, ou se as restrições impedem os membros
de vestir seus paramentos veste, os membros poderão usar trajes aceitáveis para as reuniões, conforme
determinado pelos Membros Executivos do CGB.
(f) Exceções ou adaptações ao Paramento Oficial, incluindo a capa e a coroa, podem ser feitas pelo CGEB, caso a caso,
a fim de acomodar as necessidades individuais dos Membros do Bethel. Essas necessidades podem incluir, mas não
estão limitadas a:
(1) Vestuário relacionado à crença religiosa ou herança cultural
(2) Desafios físicos relacionados à saúde e/ou habilidade física ou mental.
MOTIVOS DA ALTERAÇÃO:

● As capas e as coroas continuariam a ser usadas sobre qualquer que seja a escolha da
veste.
● Atualizar para uma veste de estilo acadêmico aprimora nossas tradições ao
mesmo tempo em que incorpora os ideais de erudição e educação que a Mãe
Mick tanto prezava.
● Os membros compartilharam que se sentem desconfortáveis com a forma como
os cordões se ajustam aos contornos do corpo, podendo desencadear
problemas corporais.
● Cordões usados nos ombros podem indicar diferentes honrarias e cargos nas Filhas
de Jó, e podem ser usados pelas Filhas durante as cerimônias de formatura da
escola.
● As Becas estão facilmente disponíveis em tamanhos que se adaptam a
indivíduos desde a pré-escola até adultos. A maioria custa cerca de US$20. Os
cordões do ombro custam entre $5/$10 e estão disponíveis em uma variedade
de cores sólidas e combinações de cores. Esta é uma economia significativa
para os Bethéis.
● As Becas já vêm com bainha. A emenda permite uma grande variação no
comprimento da bainha, tornando mais fácil para os Bethéis acomodarem as
meninas em crescimento durante um período em que cada vez menos pessoas
costuram. Também aliviaria a despesa de tê-las costuradas por um
profissional, se os Bethéis não puderem costurar sozinhos.
● As Becas podem ser usadas sobre a roupa e não exigem que a usuária se dispa
completamente. Isso poderia reduzir potencialmente nossos custos de seguro,
pois poderíamos reduzir os riscos de responsabilidade e tornar a organização
mais segura.

● A roupa usada embaixo da Beca poderia ser saia, vestido ou calça, aumentando a
inclusão. Isso não ditaria mais o tipo de sapatos ou meias a serem usados, que
estão em grande parte desatualizados, além de ser um desafio para os Bethéis
encontrarem opções apropriadas para seus Membros.
.
Em algumas regiões, o estilo atual de veste pode evocar imagens culturalmente
insensíveis. A Beca tem conotações mais positivas e é interpretada melhor por
aqueles de fora das FJI.
● Mudanças nos protocolos de uso das vestes tradicionais foram feitas para
melhorar a inclusão e remover qualquer percepção de invasão de privacidade.
● As tiaras, como são usadas atualmente, não servem para nada e podem ser um
desafio para membros com vários estilos e tipos de cabelo. Recomendamos que
não sejam mais usadas
● A emenda também inclui uma declaração que permite exceções especificamente
para membros que usam itens de vestuário como parte da religião e/ou cultura,
ou que têm necessidades de saúde que tornam o uso da parafernália
desafiadores
● Os Bethéis ainda têm a opção de continuar usando as vestes de estilo grego. Isso
permite que os Bethéis façam a transição gradual para o novo estilo sem incorrer
em despesas repentinas. Também lhes dá flexibilidade para resolver quaisquer
problemas que os Membros possam ter com as vestes tradicionais, dando-lhes
uma alternativa

SUBMETIDA POR:
Doris Edwards, PGG, Nebraska Trudy Else, PGG, Nebraska Elizabeth Grazier, PGG, Nebraska
Linda Lutrell, PSG, PGG, Oklahoma Debbie Parks, PGG, Nebraska Renee Rose, VGG, Nebraska
Wauneta Warwick, PGG, Nebraska

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: __2__0_2__2___
EMENDA: Nº 35
Página: _______________POP-Bethel 11.1______________
Artigo _____________ Seção ________2_____ Subseção _____________
ONDE SE LÊ:

(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(y)).
EXCLUIR

ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)

X

LEIA-SE:
(c) As capas e coroas e faixas de cabeça oficiais devem ser usadas pelos membros do Bethel apenas com a túnica veste oficial.
(d) Joias usadas com a túnica veste oficial devem se limitar aos broches oficiais de membro e/ou joias de oficial, prêmios,
joias religiosas e/ou de tradições culturais, um relógio de pulso e uma (1) três (3) peças de joia adicional apropriada à
vestimenta de nossa Ordem e aprovada pelos Membros Executivos do CGB (Vide E-GCG Art. XIII Seç. 1(y)).
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

●
●

●

Para atender a outras emendas propostas e eliminar as tiaras de cabeça.
As tiaras, como são usadas atualmente, não servem para nada e podem ser um
desafio para membros com vários estilos e tipos de cabelo. Recomendamos que não
sejam mais usadas.
A emenda também inclui uma declaração que diz que permite especificamente
exceções para membros que usam itens de vestimenta como parte da religião e/ou
por tradição cultural, e também estar atualizado no tempo.

●

SUBMETIDA POR: Trudy Else, PGG, Nebraska; Elizabeth Grazier, PGG,

Nebraska; Linda Lutrell, PSG, PGG, Oklahoma;Debbie Parks, PGG,
Nebraska; Renee Rose, VGG, Nebraska

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: __2__0_2__2___
EMENDA: Nº 36
Página: _______________Supremo Bethel - 6____________
Artigo _______XIV______ Seção ________1_____ Subseção _____________
ONDE SE LÊ:
[a]

Na reunião do Supremo Bethel e na Instalação do Supremo Bethel, a Honorável Rainha e Princesas do Supremo
Bethel devem usar capas do Supremo Bethel aprovadas e coroas desenhadas pelo joalheiro oficial. Elas devem
providenciar seus próprios Paramentos Oficiais da Ordem consistindo de uma túnica grega branca, anágua longa
branca, meias brancas e sapatilhas ou sandálias brancas.
[b]
As demais Oficiais e Representantes do Supremo Bethel devem providenciar seus próprios paramentos oficiais
da Ordem para serem usados na Reunião e Instalação do Supremo Bethel. Isto consiste de uma túnica grega
branca, anágua longa branca, meias brancas, sapatilhas ou sandálias brancas e fita para a cabeça como exigido.
[c]
Quando em visita a Bethéis, comparecendo a eventos formais, ou quando autorizado pela Suprema Guardiã ou
pela Guardiã do Supremo Bethel, as Oficiais e Representantes do SB devem usar vestidos adequados, que sejam
modestos e apropriadamente reflitam os ensinamentos das FJI. As Oficiais e Representantes do SB podem usar
suas faixas e/ou medalhões quando estiverem representando o Supremo Bethel.
[d]
A HRSB e Princesas do SB devem usar suas coroas de viagem aprovadas somente com suas capas de viagem ou
vestidos.
[e]
Se for apropriado que a Honorável Rainha e Princesas do Supremo Bethel usem seus Paramentos Oficiais elas
devem usar as capas púrpuras oficiais, as coroas oficiais de Bethel e suas vestes brancas oficiais das Filhas de Jó
com anáguas longas brancas, meias brancas e sapatos sem salto brancos. Elas não podem usar suas faixas com o
paramento oficial.
[f]
Se for apropriado para a Honorável Rainha e Princesas usarem suas capas de viagem elas devem usar um vestido
longo branco apropriado para a idade com sapatos que combinem com o vestido. O vestido e os sapatos devem
ser aprovados pela Guardiã do SB e/ou Suprema Guardiã.
[g] A HRSB e as Princesas podem usar suas faixas quando usarem suas capas e coroas de viagem.
[h] Ao exemplificar o trabalho ritualístico da Ordem ou quando auxiliando na Instituição de novo Bethel, o paramento
oficial da Ordem deve ser usado como estabelecido em POP-Bethel-11.

EXCLUIR

ADICIONAR NOVO PARA LER

X EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
[a]
Na reunião do Supremo Bethel e na Instalação do Supremo Bethel, a Honorável Rainha e Princesas do Supremo
Bethel devem usar capas do Supremo Bethel aprovadas e coroas desenhadas pelo joalheiro oficial. Elas devem
providenciar seus próprios Paramentos Oficiais da Ordem consistindo de uma túnica grega branca a ser usada
com as roupas de baixo adequadas, anágua longa branca, meias brancas e sapatilhas ou sandálias sapatos
brancos; ou túnica branca estilo acadêmico (Beca), usada por cima de traje estilo secretária.
[b]
As demais Oficiais e Representantes do Supremo Bethel devem providenciar seus próprios paramentos oficiais
da Ordem para serem usados na Reunião e Instalação do Supremo Bethel. Isto consiste de uma túnica grega
branca a ser usada com as roupas de baixo adequadas, anágua longa branca, meias brancas, sapatilhas ou
sandálias sapatos brancos sem salto; ou túnica branca estilo acadêmico (Beca), usada por cima de traje estilo
secretária e fita para a cabeça como exigido.
(1) Traje estilo secretária é definido como um vestido, saia ou calça com camisa ou blusa. O traje
estilo secretária não é o casual ou atlético.
[c]
Quando em visita a Bethéis, comparecendo a eventos formais, ou quando autorizado pela Suprema Guardiã ou
pela Guardiã do Supremo Bethel, as Oficiais e Representantes do SB devem usar vestidos adequados, que sejam
modestos e apropriadamente reflitam os ensinamentos das FJI. As Oficiais e Representantes do SB podem usar
suas faixas e/ou medalhões quando estiverem representando o Supremo Bethel.

[d]

A HRSB e Princesas do SB devem usar suas coroas de viagem aprovadas somente com suas capas de viagem ou
vestidos.
[e]
Se for apropriado que a Honorável Rainha e Princesas do Supremo Bethel usem seus Paramentos Oficiais, elas
devem usar as capas púrpuras oficiais, as coroas oficiais de Bethel e suas túnicas gregas brancas oficiais a serem
usadas com as roupas de baixo adequadas, das Filhas de Jó com anáguas longas brancas, meias brancas e sapatos
sem salto brancos; ou túnica branca estilo acadêmico (Beca), usada por cima de traje estilo secretária. Elas não
podem usar suas faixas com o paramento oficial.
[f]
Se for apropriado para a Honorável Rainha e Princesas usarem suas capas de viagem elas devem usar um vestido
longo branco apropriado para a idade com sapatos que combinem com o vestido. O vestido e os sapatos devem
ser aprovados pela Guardiã do SB e/ou Suprema Guardiã.
[g] A HRSB e as Princesas podem usar suas faixas quando usarem suas capas e coroas de viagem.
[h] Ao exemplificar o trabalho ritualístico da Ordem ou quando auxiliando na Instituição de novo Bethel, o paramento
oficial da Ordem deve ser usado como estabelecido em POP-Bethel-11.
[i]
As exceções ou adaptações do Paramento Oficial, incluindo a capa e a coroa, podem ser feitas pelo CGEB, caso a
caso, a fim de acomodar as necessidades individuais dos Membros do Bethel. Essas necessidades podem incluir,
mas não estão limitadas a:
(1) Vestuário relacionado à crença religiosa ou herança cultural
(2) Desafios físicos relacionados à saúde física ou mental e/ou habilidade.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

As capas e as coroas continuariam a ser usadas e usadas sobre qualquer veste escolhida.
Usar uma Beca aprimora nossas tradições ao mesmo tempo em que incorpora os
ideais de erudição e educação pelos quais a Mãe Mick tanto prezava.
Os membros compartilharam que se sentem desconfortáveis com a forma como
os cordões se ajustam aos contornos do corpo e podem desencadear problemas
corporais.
Cordões usados nos ombros podem indicar diferentes honrarias e cargos nas Filhas
de Jó e podem ser usados pelas Filhas durante as cerimônias de formatura da
escola.
As Becas estão facilmente disponíveis em tamanhos que se adaptam desde a préescola até o adulto. A maioria custa cerca de US$20. Os cordões do ombro custam
entre US$5 e US$10 e estão disponíveis em uma variedade de cores sólidas e
combinações de cores. É uma economia significativa para os “Bethéis”.
As Becas já vêm com bainha. A emenda permite uma grande variação no
comprimento da bainha, tornando mais fácil para os “Bethéis” acomodarem-nas
nas meninas em crescimento em um tempo em que menos pessoas costuram.
Também aliviaria a despesa de tê-las costuradas por um profissional, se os
Bethéis puderem costurar eles mesmos.
As Becas podem ser usadas sobre a roupa e não exigem que o usuário se dispa
completamente. Isso poderia reduzir potencialmente nossos custos de seguro, pois
poderíamos reduzir os riscos de responsabilidade e tornar a organização mais
segura.
A roupa usada sob a veste pode ser saia/vestido ou calça, aumentando a inclusão.
Não ditaria mais o tipo de calçado ou meias a serem usados, que estão em grande
parte desatualizados e seria um desafio para os “Bethéis” encontrarem opções
apropriadas para seus Membros.
Mudanças nos protocolos de uso das vestes tradicionais foram feitas para
melhorar a inclusão de pessoas de cor e remover qualquer percepção de
invasão de privacidade.
As Tiaras, como são usadas atualmente, não servem para nada e podem ser um
desafio para os membros com vários estilos e tipos de cabelo. Recomendamos que
não sejam mais usadas.

●

●

●

A emenda também inclui uma declaração que permite especificamente exceções
para membros que usam itens de vestuário como parte da religião e/ou cultura,
ou que têm necessidades de saúde que tornam o uso de apetrechos desafiadores.
Em algumas áreas, o estilo atual de túnica pode evocar imagens culturalmente
insensíveis. A Beca tem conotações mais positivas e é melhor interpretada por
pessoas de fora das FJI.
Os “Bethéis” ainda têm a opção de continuar usando as vestes de estilo grego. Isso
permite que os “Bethéis” façam a transição gradual para o novo estilo sem incorrer
em despesas repentinas. Também lhes dá a flexibilidade de resolver quaisquer
problemas que os Membros possam ter com as vestes tradicionais, dando-lhes uma
alternativa.

Submetida por:
Doris Edwards, PGG, NE, Trudy Else, PGG, Nebraska, Elizabeth Grazier, PGG, Nebraska, Linda Lutrell, PSG,
PGG, Oklahoma,Debbie Parks, PGG, Nebraska, Renee Rose, VGG, Nebraska, Wauneta Warwick, PGG,
Nebraska.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 37

Página:

E-CGJ-5

Artigo:

X

Seção: 1

Subseção:

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Fusão de dois Conselhos Guardiões Jurisdicionais.
Seção 1. Fusão
(a)
Dois Conselhos Guardiões Jurisdicionais adjacentes(próximos) podem optar por peticionar
conjuntamente ao Supremo Conselho Guardião, afiliar-se a um Grande Conselho Guardião
desde que os requisitos do Artigo XVIII, Seção 1 dos Estatutos do Supremo Conselho
Guardião, sejam atendidos.
(b)
O Grande Conselho Guardião resultante não se separará novamente em dois Conselhos
Guardiões Jurisdicionais, nem em um Grande Conselho Guardião e um Conselho Guardião
Jurisdicional.
(c)
Quando os requisitos do Artigo XVIII, Seção 1 dos Estatutos do Supremo Conselho Guardião
forem atendidos por ambas as jurisdições do Grande Conselho Guardião resultante, eles
podem solicitar ao Supremo Conselho Guardião que se separe em dois Grandes Conselhos
Guardiões.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Fortalecer um CGJ e oferecer mais oportunidades para as Filhas
SUBMETIDA POR:
Patrick G. Lehrman, GGA IL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:
Artigo:

Nº 38
E-Bethel-5

XIII

Seção:

1

Subseção:

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 1. Afiliação
(a)
Um Bethel subordinado ao Supremo pode, após uma votação majoritária do Bethel, solicitar
afiliação a um Grande Conselho Guardião, das proximidades do Bethel solicitante.
(1)
O SCGE deve aprovar esta afiliação.
(b)
Após a aceitação por um Grande Conselho Guardião, será intitulado Bethel __ do (nº.) _____ da
jurisdição de ___________________
do _____________________.
(cidade) (estado, província)
(estado, província, etc.)
(c.)
Um Bethel que está dentro de uma jurisdição anfitriã de um Grande Conselho Guardião, pode
solicitar afiliação a um GCG diferente, nas proximidades, mediante aprovação dos membros do
Bethel e do GCGE. Se houver desacordo entre o Bethel e o GCGE, o SCGE deverá tomar a
decisão final.
(d)
Um Bethel afiliado a uma jurisdição diferente da sua, pode solicitar a retirada de um Grande
Conselho Guardião.
(1)
Um Bethel que se retire de um Grande Conselho Guardião, não pode solicitar afiliação a
nenhum Grande Conselho Guardião até que tenha transcorrido um ano.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Isso permite que um Bethel se torne um Bethel participante de um GCG pelo voto e preferência dos
membros do Bethel.
SUBMETIDA POR:
Patrick G Lehrman, PGGA IL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 39
Página:
Artigo:

C-GCG-1
III

Seção:

1

Subseção: (a)

ONDE SE LÊ:
Seção 1.
(a)
Este Grande Conselho Guardião opera sob a autoridade de uma Carta Constitutiva outorgada
pelo Supremo Conselho Guardião e datada de _____________. A Jurisdição deste Grande
Conselho Guardião deve estar limitada ao Estado/Província/Território/País de
_______________________________ .

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 1.
(a)
Este Grande Conselho Guardião opera sob a autoridade de uma Carta Constitutiva outorgada
ou emendada pelo Supremo Conselho Guardião e datada de _____________. A Jurisdição
deste Grande Conselho Guardião deve estar limitada ao(s) Estado(s) / Província(s) /
Território(s) / País de _______________________________ e ser estensiva aos “Bethéis”
adjacentes subordinados ao Supremo que, por votação, pedem para se afiliar àquele Grande
Conselho Guardião.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Permitir que as Filhas que estão em “Bethéis” subordinados ao Supremo tenham a chance
de participar dos Grandes “Bethéis” e aliviar o peso dos deveres da Suprema Guardiã.
SUBMETIDA POR:
Patrick G Lehrman, PGGA IL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano:2022

EMENDA: Nº 40
Página: POP-SCG 15.1
Artigo: RECEITA

Seção: 3 FONTES

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.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as 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 da
metade (1/2) ter sido paga ao SCG.

.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: A Suprema Sessão é a principal fonte de financiamento do SCG. O aumento
proposto ajudará o SCG a gerenciar os custos crescentes da Suprema Sessão.
SUBMETIDO POR:
John Coulter, PGGA
Harvey (Bud) Riebel, PGGA
Linda Hendershot, PGG

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #41
Página: E-SCG 12
Artigo XI

Seção 8

Subseção

ONDE SE LÊ:
ARTIGO XI
NOMEAÇÃO E DEVERES DE OUTROS COMITÊS
Seção 8. Comitê Local de Sessão
(a) O Comitê deve ser composto pela Suprema Dirigente de Cerimônias recém-eleita e por sua(s)/seu(s)
Presidente(s) Locais de Sessão.
(b) Os deveres deste Comitê são os seguintes:
(1) Ler seu relatório na Sessão Anual seguinte.
(2) Fazer uma apresentação em apoio à sua recomendação antes que os delegados tomem uma
decisão.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O tempo do contrato de localização da sessão precisa ser mais flexível para que as FJI obtenha os
melhores preços possíveis. Recentemente, a capacidade das FJI de negociar contratos acessíveis para as
Sessões Anuais foi prejudicada devido à nossa lei existente. Esperar que uma Suprema Dirigente de
Cerimônias seja eleita (ou assuma) e também esperar por uma votação formal sobre o local significa que a
janela do contrato é de apenas 3 anos antes da sessão. Os calendários da convenção muitas vezes já estão
cheios para o periodo desejado que se encerra. De acordo com o E SGC Artigo VI Seção 2, o Conselho de
Curadores é responsável pelos contratos, bem como pela supervisão do Comitê de Organização da
Suprema Sessão, portanto, um voto do Conselho de Curadores seria suficiente e permite que o processo
comece mais cedo e tenha maior flexibilidade de localização. Uma Sessão mais econômica permitiria que
mais Filhas e voluntários participassem e experimentassem a magia de uma Sessão Suprema..
Submetido por: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman,
IL, Rob Worthington, VA, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen
Keller, CA, Beth Bohlmann, MN, John Bodnar, MI

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #42
Página: E-SCG 1
Artigo I

Seção 1

Subseção (f)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO I
DEVERES E PODERES DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Seção 1. Deveres e Poderes
(f) Votar as recomendações para o local da Sessão Anual.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O tempo do contrato de localização da sessão precisa ser mais flexível para que as FJI obtenha os melhores
preços possíveis. Recentemente, a capacidade das FJI de negociar contratos acessíveis para as Sessões Anuais foi
prejudicada devido à nossa lei existente. Aguardar uma votação formal, conforme esta lei exige, significa que a
votação ocorre apenas 3 anos antes da sessão e os calendários da convenção muitas vezes já são fechados para o
calendário desejado que se encerra. De acordo com E SCG Artigo VI Seção 2, o Conselho de Curadores é
responsável pelos contratos, bem como pela supervisão do Comitê de Organização da Suprema Sessão, portanto,
um voto do Conselho de Curadores seria suficiente e permite que o processo comece mais cedo. Uma Sessão
mais econômica permitiria que mais Filhas e voluntários participassem e experimentassem a magia de uma
Sessão Suprema.
Submetido por: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Rob
Worthington, VA, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, Beth
Bohlmann, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #43
Página: E-SCG 16
Artigo XVIII

Seção 1

Subseção (a) e (c)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO XVIII
REUNIÕES
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 conforme votado pelos delgados votantes do SGC. Em ou antes do dia 1º de janeiro seguinte
à Sessão Anual anterior.
(b) Em caso de emergência, a Sessão Anual pode ser adiada, o local de reunião ou método de reunião alterado,
ou ter a reunião cancelada por maioria de votos do Conselho de Curadores e Executivo do Supremo Conselho
Guardião. Um aviso da ação 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 Anual
no mês de julho, uma permissão pode ser concedida pelos delegados votantes do SCG para que se realizem
as reuniões no mês de agosto.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
ARTIGO XVIII
REUNIÕES
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 conforme votado pelos delgados votantes do SGC. Em ou antes do dia 1º de janeiro seguinte
à Sessão Anual anterior.
(b) Em caso de emergência, a Sessão Anual pode ser adiada, o local de reunião ou método de reunião alterado,
ou ter a reunião cancelada por maioria de votos do Conselho de Curadores e Executivo do Supremo Conselho
Guardião. Um aviso da ação 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 Anual
no mês de julho, uma permissão pode ser concedida pelos Conselho de Curadores e Supremo Conselho Guardião
Executivo delegados votantes do SCG para que se realizem as reuniões no mês de agosto.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O tempo do contrato de localização da sessão precisa ser mais flexível para que as FJI obtenha os melhores
preços possíveis. Recentemente, a capacidade das FJI de negociar contratos acessíveis para as Sessões Anuais foi
prejudicada devido à nossa lei existente. Aguardar uma votação formal, conforme esta lei exige, significa que a
votação ocorre apenas 3 anos antes da sessão e os calendários da convenção muitas vezes já são fechados para o
calendário desejado que se encerra. De acordo com E SCG Artigo VI Seção 2, o Conselho de Curadores é
responsável pelos contratos, bem como pela supervisão do Comitê de Organização da Suprema Sessão, portanto,
um voto do Conselho de Curadores seria suficiente e permite que o processo comece mais cedo. Uma Sessão
mais econômica permitiria que mais Filhas e voluntários participassem e experimentassem a magia de uma
Sessão Suprema.
Submetido por: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Rob
Worthington, VA, Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, Beth
Bohlmann, MN

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 44
Página: E-SCG-11

Artigo: XI

Seção: 7

Subseção:

ONDE SE LÊ:
Seção 7. Comitê de Organização da Sessão
(a)
O Comitê deve ser composto de pelo menos quatro (4) membros.
(1)
O(A) Presidente deve ser um(a) Delegado(a) Votante do SCG.
(b)
Os deveres da(o) Presidente deste Comitê são os seguintes:
(1)
Nomear tantos subcomitês quanto forem necessários para realizar os preparativos para a Sessão Anual.
(2)
Coordenar todos os contatos com os oficiais do SCG e com outros comitês do SCG. Os Presidentes dos
sub- comitês ou membros deste Comitê devem enviar todos os pedidos de informação através da(o)
Presidente deste Comitê.
(3)
Obter, do Comitê de Finanças, as diretrizes financeiras de despesas incidentes à Sessão Anual.
Aprovação prévia das despesas antecipadas que excedam as diretrizes devem ser obtidas do Comitê de
Finanças para assegurar o pagamento. Despesas não aprovadas pelo Comitê de Finanças devem ser
pagas pelo Comitê de Organização da Sessão.
(4)
Receber taxas de inscrição para a Sessão Anual em andamento.
(c)
O comitê deve aderir à atual edição do documento de Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da
Sessão como aprovado pelo Conselho de Curadores.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 7. Comitê de Organização da Sessão
(a)
O Comitê deve ser composto de pelo menos quatro (4) membros.
(1)
O(A) Presidente deve ser um(a) Delegado(a) Votante do SCG.
(b)
Os deveres da(o) Presidente deste Comitê são os seguintes:
(1)
Nomear tantos subcomitês quanto forem necessários para realizar os preparativos para a Sessão Anual.
(2)
Coordenar todos os contatos com os oficiais do SCG e com outros comitês do SCG. Os Presidentes dos
sub- comitês ou membros deste Comitê devem enviar todos os pedidos de informação através da(o)
Presidente deste Comitê.
(3)
Obter, do Conselho de Curadores e do Comitê de Finanças, as diretrizes financeiras de despesas
incidentes à Sessão Anual. Aprovação prévia das despesas antecipadas que excedam as diretrizes
devem ser obtidas do Conselho de Curadores e do Comitê de Finanças para assegurar o pagamento.
Despesas não aprovadas pelo Conselho de Curadores e pelo Comitê de Finanças devem ser pagas pelo
Comitê de Organização da Sessão.
(4)
Receber taxas de inscrição para a Sessão Anual em andamento.
(c)
O comitê deve aderir à atual edição do documento de Diretrizes e Sugestões para o Comitê de Organização da
Sessão como aprovado pelo Conselho de Curadores.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Recentemente, uma grande perda financeira pelo Comitê de Organização da Sessão levou o Conselho de Curadores e o
Comitê de Finanças a reforçar os controles contratuais e monetários deste comitê. De acordo com o Artigo VI do Estatuto
do SCG, o Conselho de Curadores tem a responsabilidade de manter e fazer cumprir as diretrizes corporativas. Essas
mudanças esclarecem esta lei no que diz respeito à supervisão financeira do Comitê de Organização da Sessão.

Submetida por:
Shelly Cole, UT, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Patrick Lehrman, IL, Ian Milne,
QLD, Karen Keller, CA, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:

#45
SB-9 a 13

Artigo:

Seção:

Subseção:

ONDE SE LÊ:
REUNIÃO DE TRABALHO DO SUPREMO BETHEL
O Supremo Bethel é aberto da mesma maneira que um Bethel regular conforme o Ritual, com a exceção de
que é uma reunião aberta sem proficiência.
HONORÁVEL RAINHA SB: As Oficiais do Supremo Bethel ocuparão seus postos.
APRESENTAÇÃO DE BANDEIRAS
HRSB: Dirigente de Cerimônias do Supremo Bethel, você apresentará o Emblema Nacional. Assim que a
Dirigente de Cerimônias do Supremo Bethel entra na sala, três golpes de malhete (***). Quando a bandeira do país
anfitrião estiver no ocidente do Altar, o Hino Nacional é cantado. A ordem da escolta pode variar, com a bandeira
do país anfitrião sendo apresentada primeiro e as outras sendo colocadas na ordem em que entrarem na Ordem.
HRSB: Dirigente de Cerimônias do Supremo Bethel, você escoltará a Bandeira ________ para o
Oriente.
Todos os cidadãos de _________ repetirão o Juramento de Fidelidade (se for o caso).
Estados Unidos, no Altar, canta-se "Star Spangled Banner" e vai para o Oriente.
Bandeira do Canadá, no Altar, canta-se "O Canada" e vai para o Oriente.
Bandeira da Austrália, no Altar, canta-se "Advance Australia Fair" e vai para o Oriente.
Bandeira das Filipinas, no Altar, canta-se "Commonwealth of the Philippines" e vai para o Oriente.
Bandeira do Brasil, no Altar, canta-se "Hino Nacional Brasileiro" e vai para o Oriente.
Estas Bandeiras são colocadas à direita da Primeira Princesa do Supremo Bethel.
Bandeira das Filhas de Jó, no Altar, canta-se "Hino da Bandeira do Bethel", vai para o Oriente e é colocada à
esquerda da 2ª Princesa do Supremo Bethel.
HRSB: Estamos novamente reunidas para imprimir mais profundamente em nossos corações e mentes
as lições de amor, honra, fé, verdade e esperança. É um privilégio e uma honra servir no Supremo Bethel,
sustentar e preservar os altos ideais e princípios das Filhas de Jó e promover a amizade, bem-estar, interesse
e crescimento de nossa amada Ordem.
Para que os ensinamentos de nosso Criador possam ficar mais profundamente impressos em nossos
corações e mentes, prestemos atenção enquanto cada Oficial explica seus deveres, cada uma com uma lição
de amizade internacional. A Honorável Rainha do Supremo Bethel senta-se. Todas as Filhas cantam, "Nós Somos
as Filhas de Jó".
HRSB: Guarda Externa do Supremo Bethel.
GUARDA EXTERNA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel.
HRSB: Onde é o seu posto no Supremo Bethel e qual é o seu dever?
GUARDA EXTERNA SB: Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu posto é à esquerda da Dirigente
de Cerimônias do Supremo Bethel, na entrada da porta externa. Eu represento as Guardas Externas de
nossa Ordem que graciosamente servem do lado de fora das portas fechadas. Elas são embaixadoras do
bem-estar e proteção.
HRSB: Guarda Interna do Supremo Bethel.
GUARDA INTERNA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu posto é
à direita da Guia do Supremo Bethel e na entrada do nosso Supremo Bethel. Eu represento as Guardas
Internas de nossa Ordem que estão atentas e zelosas, sempre protegendo os interesses de nossa Ordem.
HRSB: Segunda Zeladora do Supremo Bethel.
SEGUNDA ZELADORA SB: (levanta-se, volta-se para HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo

Bethel, meu posto é à esquerda e ao ocidente da Segunda Princesa do Supremo Bethel (volta-se para o
ocidente). Eu represento as Segundas Zeladoras de nossa Ordem que de boa vontade cumprem deveres
especiais designados a elas pelas suas Oficiais presidentes.
HRSB: Primeira Zeladora do Supremo Bethel.
PRIMEIRA ZELADORA SB: (levanta-se, volta-se para a HRSB e a saúda) Honorável Rainha do
Supremo Bethel, meu posto é à direita e ao ocidente da Primeira Princesa do Supremo Bethel. (volta-se
para o ocidente) Eu represento as Primeiras Zeladoras de nossa Ordem que auxiliam em várias cerimônias
e trabalham em harmonia com as Segundas Zeladoras.
HRSB: Primeira Mensageira do Supremo Bethel.
PRIMEIRA MENSAGEIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu
posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Tesoureira do Supremo Bethel e a Segunda Mensageira do
Supremo Bethel, de frente para a Honorável Rainha do Supremo Bethel. Eu represento as Primeiras
Mensageiras de nossa Ordem que, através da primeira mensagem da vida de Jó, ensinam obediência aos
pais e guardiões.
HRSB: Segunda Mensageira do Supremo Bethel.
SEGUNDA MENSAGEIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu
posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Primeira Mensageira do Supremo Bethel e a Quinta
Mensageira do Supremo Bethel, de frente para a Honorável Rainha do Supremo Bethel. Eu represento as
Segundas Mensageiras de nossa Ordem que continuam a história da vida de Jó ensinando paciência e
respeito pela sabedoria.
HRSB: Terceira Mensageira do Supremo Bethel
TERCEIRA MENSAGEIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu
posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Capelã do Supremo Bethel e a Quarta Mensageira do
Supremo Bethel, de frente para a Honorável Rainha do Supremo Bethel. Eu represento as Terceiras
Mensageiras de nossa Ordem que relatam as tentações de Jó e ensinam o valor da responsabilidade para
com nosso Criador e com toda a humanidade.
HRSB: Quarta Mensageira do Supremo Bethel.
QUARTA MENSAGEIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu
posto é no semicírculo das Mensageiras, entre a Terceira Mensageira do Supremo Bethel e a Quinta
Mensageira do Supremo Bethel, de frente para a Honorável Rainha do Supremo Bethel. Eu represento as
Quartas Mensageiras de nossa Ordem que relatam o triunfo de Jó e a recompensa por sua fé em nosso
Criador.
HRSB: Quinta Mensageira do Supremo Bethel.
QUINTA MENSAGEIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu
posto é no centro do semicírculo das Mensageiras, de frente para a Honorável Rainha do Supremo Bethel.
Eu represento as Quintas Mensageiras de nossa Ordem que ensinam que "Em toda a Terra não existiram
mulheres tão justas quanto as Filhas de Jó".
HRSB: Bibliotecária do Supremo Bethel.
BIBLIOTECÁRIA SB: (levanta-se, volta-se para HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo
Bethel, meu posto é à direita e ao ocidente da Primeira Princesa do Supremo Bethel. (volta-se para o
ocidente) Eu represento as Bibliotecárias de nossa Ordem, que através do auxílio na seleção de boa
literatura, artes e ciências concede a todos um desafio, conhecimento e grande prazer.
HRSB: Musicista do Supremo Bethel.
MUSICISTA SB: (levanta-se, volta-se para a HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo Bethel,
meu posto é no instrumento musical. (volta-se para o ocidente) Eu represento as Musicistas de nossa
Ordem, que mostram a harmonia expressada através dos acompanhamentos e canções.
HRSB: Secretária do Supremo Bethel.
SECRETÁRIA SB: (levanta-se, volta-se para a HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo Bethel,
meu posto é à esquerda e ao ocidente da Segunda Princesa do Supremo Bethel (volta-se para o ocidente). Eu
represento as Secretárias de nossa Ordem, que registram as atividades do Bethel de forma acurada e
deixam histórias de progresso e bons trabalhos.
HRSB: Tesoureira do Supremo Bethel.
TESOUREIRA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu posto é ao sul
do Altar. Meu dever é fazer um relatório anual do uso dos fundos do Supremo Bethel. Eu represento as
Tesoureiras de nossa Ordem, que ocupam posições de honra e verdade.
HRSB: Capelã do Supremo Bethel.
CAPELÃ SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu posto é ao norte do
Altar. Meu dever é conduzir as devoções do nosso Supremo Bethel, agradecer ao Pai Celestial por nossa
Ordem e nossa Herança Maçônica e pedir a Ele que nos abençoe e guie. Eu represento as Capelãs de nossa
Ordem, que conduzem nossas Filhas de Bethel em oração.
HRSB: Dirigente de Cerimônias do Supremo Bethel.
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel,
meu posto é ao noroeste da entrada do Supremo Bethel. Eu represento as Dirigentes de Cerimônias de

nossa Ordem, que apresentam e cuidam das bandeiras de seus países e auxiliam as Guias na escolta e
iniciação.
HRSB: Guia do Supremo Bethel.
GUIA SB: (levanta-se e saúda a HR) Honorável Rainha do Supremo Bethel, meu posto é ao sudoeste da
entrada do Supremo Bethel. Eu represento as Guias de nossa Ordem, que escoltam os membros e
visitantes, conduzem as peregrinas durante a iniciação e que trabalham para o bem de nossa Ordem.
HRSB: Segunda Princesa do Supremo Bethel.
SEGUNDA PRINCESA SB: (levanta-se, volta-se para a HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo
Bethel, meu posto é à sua esquerda. (volta-se para o ocidente) Eu represento as Segundas Princesas de nossa
Ordem, que presidem durante a cerimônia de Primeira Época e auxiliam suas Honoráveis Rainhas na
promoção do bem-estar de seus Bethéis.
HRSB: Primeira Princesa do Supremo Bethel.
PRIMEIRA PRINCESA SB: (levanta-se, volta-se para a HRSB e a saúda) Honorável Rainha do Supremo
Bethel, meu posto é à sua direita, (volta-se para o ocidente) Meu dever é promover a amizade no Supremo
Bethel e auxiliar a Honorável Rainha do Supremo Bethel. Eu represento as Primeiras Princesas de nossa
Ordem, que presidem durante a cerimônia de Segunda Época e estão preparadas para auxiliar suas
Honoráveis Rainhas a qualquer momento.
HRSB: Meu posto é no Oriente. É meu dever nomear os comitês aprovados pela Presidente do Comitê
do Supremo Bethel e presidir outros assuntos designados pelo Comitê do Supremo Bethel e pela Suprema
Guardiã. Eu represento as Honoráveis Rainhas das Filhas de Jó Internacional, que presidem com
dignidade, coragem, sabedoria e graça.
HRSB: Devido à segurança no prédio, nós omitiremos os sinais e respostas.
Nossa Capelã do Supremo Bethel conduzir-nos-á em oração. Três golpes de malhete (***). A Musicista
toca música apropriada enquanto a Capelã do Supremo Bethel aproxima-se do Altar e abre a Bíblia.
A Capelã do Supremo Bethel tem três opções para a Prece de Abertura. Ela pode usar uma das seguintes
opções que inclui a Oração do Pai Nosso, usar a Prece de Abertura do Ritual ou apresentar uma prece original. A
prece original deve ser apresentada à Guardiã do Supremo Bethel para aprovação. A decisão de qual opção usar
será feita pela HRSB, GSB e GASB.
Opção 1
CAPELÃ SB: Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos uma vez mais.
Guie-nos e proteja-nos durante desta sessão. Nós pedimos isto em nome de nosso Pai que nos ensinou a
rezar. Pai Nosso que estás no Céu... Todos repetem a Oração do Pai Nosso. A Musicista toca enquanto a
Capelã do SB retorna ao seu posto. Um golpe de malhete (*).
Opção 2
CAPELÃ SB: Pai abençoado, nós Vos agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidas. Façanos prontas e ansiosas por adquirir conhecimento e sabedoria para que possamos crescer e nos tornar
jovens mulheres confiantes. Dê-nos a fé para acreditar que o Senhor nos guiará e ajudará a aceitar mais os
outros. Nós Vos pedimos que vele por nós e nos ajude a aprender e fazer a Vossa vontade. Amém. A
Musicista toca enquanto a Capelã do SB retorna ao seu posto. Um golpe de malhete (*).
Opção 3
CAPELÃ SB: Prece original escrita pela Capelã do Supremo Bethel. A Musicista toca enquanto a Capelã do
Supremo Bethel retorna ao seu posto. Um golpe de malhete (*).
HRSB: Em nome de nosso Pai e em virtude dos poderes a mim investidos pelo Supremo Conselho
Guardião, eu agora declaro o Supremo Bethel, das Filhas de Jó Internacional, em sessão.
ESCOLTA E APRESENTAÇÕES
Todas que serviram como HRSB
Honoráveis Rainhas - Escoltadas
Past Honoráveis Rainhas - Levantam-se - Boas Vindas
Princesas e Past Princesas - Levantam-se - Boas Vindas
Miss FJI e Miss Simpatia Internacional - Escoltadas -Boas Vindas
Guardiã do Supremo Bethel e Guardião Associado do Supremo Bethel - Levantam-se - Apresentados
Comitê do Supremo Bethel - Levantam-se – Levantam-se - Apresentados
HRSB: Isto completa Escolta e Apresentações.
CHAMADA
HRSB: Secretária do Supremo Bethel, você fará a chamada.
SECRETÁRIA SB: (lê a lista)
ATAS
HRSB: Secretária do Supremo Bethel, você lerá as atas.
SECRETÁRIA SB: Eu proponho que as atas sejam aprovadas como impressas e distribuídas.

RELATÓRIO DA TESOUREIRA
HRSB: Tesoureira do Supremo Bethel, você fará o seu relatório.
TESOUREIRA SB: Há aproximadamente _______ Filhas presentes nesta _______ Sessão Anual e suas
taxas de US$ ______ por Filha serão pagas para o Supremo Conselho Guardião. Esta importância será
usada pelo Comitê de Finanças do Supremo Conselho Guardião para pagar quaisquer despesas incorridas
pelo Supremo Bethel.
CERIMÔNIA DO GRAU PÚRPURA REAL
CERIMÔNIA DO PRÊMIO LÍRIO DO VALE
CERIMÔNIA DE MAIORIDADE
COMUNICAÇÕES
HONORÁVEL RAINHA SB: Secretária do Supremo Bethel, você lerá as comunicações.
SECRETÁRIA SB: Honorável Rainha do Supremo Bethel, (lê as comunicações ou informa) não há
nenhuma.
RELATÓRIOS
Honorável Rainha do Supremo Bethel
MARCHA DA MOEDA
HONORÁVEL RAINHA SB: Faremos agora nossa marcha da moeda.
RELATÓRIOS (Continuação)
Oficiais do Supremo
Bethel
Representantes do Supremo Bethel
NOVOS TRABALHOS
Sorteio para Oficiais e Representantes do Supremo Bethel.
OUTROS TRABALHOS
RECEBIMENTOS DA REUNIÃO
HONORÁVEL RAINHA SB: Tesoureira do Supremo Bethel, você lerá os recebimentos da reunião.
TESOUREIRA SB: A marcha da moeda será usada para custear as despesas de viagem da Honorável
Rainha do Supremo Bethel e da Miss Filha de Jó Internacional.
CONTAS
HONORÁVEL RAINHA SB: Secretária do Supremo Bethel, você lerá as contas.
SECRETÁRIA SB: As despesas foram contabilizadas conforme listado no Estatuto.
RELATÓRIO DA BIBLIOTECÁRIA
HONORÁVEL RAINHA SB: Bibliotecária do Supremo Bethel, você fará seu relatório. A Bibliotecária
do Supremo Bethel lê o Relatório de Bibliotecária.
PRECE PARA MÃES, PAIS E GUARDIÕES
HONORÁVEL RAINHA SB: Filhas, vocês se levantarão. Capelã do Supremo Bethel, você
comparecerá ao Altar. Música de Altar. Quando a Capelã do Supremo Bethel ajoelhar-se no Altar todas as
Filhas repetem a prece. Todas as Filhas cantam a Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões. A Capelã retorna ao
seu posto. Um golpe de malhete (*).
PRESENTES E HOMENAGENS
Prêmios
OUTRAS ENTREGAS DE PRESENTES APROVADAS
COMENTÁRIOS:
Guardiã do Supremo Bethel
Guardião Associado do Supremo Bethel
Honorável Rainha do Supremo Bethel

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
HRSB: Ao longo dos últimos doze meses, nós no Supremo Bethel nos esforçamos para promover a
amizade e o interesse entre as Filhas de Jó em todos os lugares. Agora, como nosso ano chega ao fim, nós
nos separaremos com a esperança de que no próximo ano todas as Filhas continuem dedicando-se aos
princípios e altos ideais desta amada Ordem.
Nossa Capelã do Supremo Bethel nos conduzirá em oração. Três golpes de malhete (***). Música de
Altar enquanto a Capelã do Supremo Bethel aproxima-se do Altar.
CAPELÃ SB: Ó Senhor, nós Te pedimos que abençoe o trabalho de nossa Ordem. Possam as lições
que ensinamos aqui serem meios que nos façam melhores aos Teus olhos. Abençoe as Filhas que dedicam
tudo de si a esta organização e a Ti. Nós pedimos isto em Teu Santo Nome. Amém. Canta-se "Agora, Nossos
Trabalhos Chegam ao Fim". A Capelã fecha a Bíblia conforme o Ritual e retorna ao seu posto. Um golpe de
malhete (*).
HRSB: Todos os presentes, exceto as Oficias e Representantes do Supremo Bethel, permanecerão
sentados até que as Oficiais e Representantes do Supremo Bethel tenham-se retirado. As Zeladoras do
Supremo Bethel retiram as cadeiras.
MARCHA DE ENCERRAMENTO E MÚSICA CONFORME O RITUAL
FORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO E MÚSICA CONFORME O RITUAL

EXCLUIR
ADICIONAR NOVA PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
LEIA-SE:
Mover a Reunião de Trabalho do Supremo Bethel para a Seção C do Livro de Cerimônias, Cerimônias para o
Supremo Conselho Guardião, adicionar como Seção 3.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

O Livro de Cerimônias é um local mais adequado para esta cerimônia para o Supremo Bethel do
que as Regras e Regulamentos do Supremo Bethel.
SUBMETIDO POR: Pam Henderson, KS, Shelly Cole, UT, Amanda LeBlanc, MN, Diane Bloch, MI,
Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia Lemery, MI, Karen Keller, CA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:
Página:
Artigo:

Nº 46
SCG-POP 3.3
Seção: 14

Subseção: (a)

ONDE SE LÊ:
Seção 14. Ajuda de custo para a Honorável Rainha do Supremo Bethel (HRSB)
(a)
À HRSB deve ser concedida a soma de mil dólares (US$ 1.000,00) anualmente do Fundo Promocional
para despesas de viagem incorridas no desempenho de suas funções. Esta ajuda de custo deve ser
emitida dentro de trinta (30) dias após a Sessão Anual do SCG.
(1)
Qualquer parte destes fundos que não for gasta com viagens deve ser devolvida ao Fundo
Promocional.
(2)
A Guardiã do Supremo Bethel deve aprovar todos os planos de viagem e assegurar
supervisão responsável durante as viagens da Honorável Rainha do Supremo Bethel. A
Suprema Guardiã e a(o) Gerente Executiva(o) devem ser informadas de seu itinerário.
Procedimentos Operacionais Padrão 2019-SCG SCG-POP 3.4
(3)
A HRSB deve apresentar um relatório cumulativo até o dia dez (10) de cada mês, a partir de
setembro, e ao final de sua gestão, listando os valores e fontes de todas as quantias
recebidas, bem com de todas as despesas, acompanhadas de recibos. Este relatório deve ser
arquivado pelo(a) Gerente Executivo(a).
(4)
Para reembolso de contribuições para despesas de viagem (POP-SCG-15), a HRSB deve
apresentar um relatório mensal de despesas, acompanhado dos recibos originais, para o(a)
Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser enviadas também para o(a)
Presidente do Comitê do Supremo Bethel e à(ao) Presidente do Comitê de Finanças.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE
Seção 14. Ajuda de custo para a Honorável Rainha do Supremo Bethel (HRSB)
(a)
À HRSB deve ser concedida a soma de mil dólares (US$ 1.000,00) anualmente do Fundo Promocional
para despesas de viagem incorridas no desempenho de suas funções. Esta ajuda de custo deve ser
emitida dentro de trinta (30) dias após a Sessão Anual do SCG.
(1)
Qualquer parte destes fundos que não for gasta com viagens deve ser devolvida ao Fundo
Promocional.
(2)
A Guardiã do Supremo Bethel deve aprovar todos os planos de viagem e assegurar
supervisão responsável durante as viagens da Honorável Rainha do Supremo Bethel. A
Suprema Guardiã e a(o) Gerente Executiva(o) devem ser informadas de seu itinerário.
Procedimentos Operacionais Padrão 2019-SCG SCG-POP 3.4
(3)
A HRSB deve apresentar um relatório cumulativo até o dia dez (10) de cada mês, a partir de
setembro, e ao final de sua gestão, listando os valores e fontes de todas as quantias
recebidas, bem com de todas as despesas, acompanhadas de recibos. Este relatório deve ser
arquivado pelo(a) Gerente Executivo(a).

(4)

Para reembolso de contribuições para despesas de viagem (POP-SCG-15), a HRSB deve
apresentar um relatório mensal de despesas, acompanhado dos recibos originais, para o(a)
Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser enviadas também para o(a)
Presidente do Comitê do Supremo Bethel e à(ao) Presidente do Comitê de Finanças.

(5)

O reembolso de despesas relacionadas a viagens, que excedam a ajuda de custo oficial
conforme descrito no parágrafo (4), pode incluir, mas não se restringe às seguintes despesas
de transporte: de trem, tarifa real pela rota mais curta; de automóvel, vinte centavos de
dólares (US$ 0,20) por milha(1,60934 Km) pela rota mais curta; por via aérea, tarifa real pela
classe econômica; taxas de estacionamento e acomodação, taxas de inscrição em eventos,
taxas de administração de viagens, refeições e encargos diversos, conforme apropriado.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A intenção é fornecer orientações básicas deixando claro para quais despesas a HRSB pode pedir reembolso.
A finalidade dos pedidos é baseada no saldo em dólares na conta do FUNDO DE VIAGEM. A redação existente
não identifica para que tipo de despesas a HRSB pode pedir reembolso, a partir de doações feitas ao seu
fundo de viagem, que ultrapasse a PROVISÃO legal. As categorias e alíquotas utilizadas são as mesmas
previstas para os(as) Supremos(as) Deputados(as) e esclarecem em lei o que a HRSB pode reivindicar como
suas despesas durante sua gestão.

Submetida por: Ian Milne, QLD, Shelly Cole, UT, Karen Keller, CA, Linda Hendershot, MO, Bud Riebel, CA,
John Coulter, OR, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Marcia Lemery, MI,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO
SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

Nº 47

Página: SCG-POP 3.3
Artigo:
Seção: 13

Subseção:

ONDE SE LÊ:
Seção 13. Ajuda de custo para a Miss Filha de Jó Internacional (Miss FJI)
(a)
À Miss FJI deve ser concedida anualmente a soma de mil dólares ($ 1.000,00) do Fundo Promocional
para despesas de viagem incorridas no desempenho de suas funções. Esta ajuda de custo deve ser
emitida dentro de trinta (30) dias após a Suprema Sessão.
(1)
Qualquer parte destes fundos que não for gasta em viagens, deve ser devolvida ao Fundo
Promocional.
(2)
A(O) Presidente do Comitê do Concurso de Miss FJI aprovará todos os planos de viagem e
assegurará supervisão responsável durante as viagens da Miss Filha de Jó Internacional. A
Suprema Guardiã e o(a) Gerente Executivo(a) devem ser informados de seu itinerário
(3)
A Miss FJI deve apresentar um relatório cumulativo até o dia dez (10) de cada mês, a partir
de setembro, e ao final de sua gestão, listando os valores e fontes de todas as quantias
recebidas, bem como de todas as despesas, acompanhadas de recibos. Este relatório deve
ser arquivado pelo(a) Gerente Executivo(a).
(4)
Para reembolso de contribuições para despesas de viagem (POP-SCG-15), a Miss FJI deve
apresentar um relatório mensal de despesas, acompanhado de recibos originais, para o(a)
Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser enviadas também aos Presidentes
dos Comitês do Concurso de MFJI e de Finanças.
EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 13. Ajuda de custo para a Miss Filha de Jó Internacional (Miss FJI)
(a)
À Miss FJI deve ser concedida anualmente a soma de mil dólares ($ 1.000,00) do Fundo Promocional
para despesas de viagem incorridas no desempenho de suas funções. Esta ajuda de custo deve ser
emitida dentro de trinta (30) dias após a Suprema Sessão.
(1)
Qualquer parte destes fundos que não for gasta em viagens deve ser devolvida ao Fundo
Promocional.
(2)
A(O) Presidente do Comitê do Concurso de Miss FJI aprovará todos os planos de viagem e
assegurará supervisão responsável durante as viagens da Miss Filha de Jó Internacional. A
Suprema Guardiã e o(a) Gerente Executivo(a) devem ser informados de seu itinerário.
(3)
A Miss FJI deve apresentar um relatório cumulativo até o dia dez (10) de cada mês, a partir
de setembro, e ao final de sua gestão, listando os valores e fontes de todas as quantias
recebidas, bem como de todas as despesas, acompanhadas de recibos. Este relatório deve
ser arquivado pelo(a) Gerente Executivo(a).

(4)

Para reembolso de contribuições para despesas de viagem (POP-SCG-15), a Miss FJI deve
apresentar um relatório mensal de despesas, acompanhado de recibos originais, para o(a)
Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser enviadas também aos Presidentes
dos Comitês do Concurso de MFJI e de Finanças.

(5)

O reembolso de despesas relacionadas a viagens, que excedam a ajuda de custo oficial
conforme descrito no parágrafo (4), pode incluir, mas não se restringe às seguintes despesas
de transporte: de trem, tarifa real pela rota mais curta; de automóvel, vinte centavos de
dólares (US$ 0,20) por milha(1,60934 Km) pela rota mais curta; por via aérea, tarifa real pela
classe econômica; taxas de estacionamento e acomodação, taxas de inscrição em eventos,
taxas de administração de viagens, refeições e encargos diversos, conforme apropriado.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
A intenção é fornecer orientações básicas deixando claro para quais despesas a MFJI pode pedir reembolso.
A finalidade dos pedidos é baseada no saldo em dólares na conta do FUNDO DE VIAGEM. A redação existente
não identifica para que tipo de despesas a MFJI pode pedir reembolso, a partir de doações feitas ao seu
fundo de viagem, que ultrapasse a PROVISÃO legal. As categorias e alíquotas utilizadas são as mesmas
previstas para os(as) Supremos(as) Deputados(as) e esclarecem em lei o que a MFJI pode reivindicar como
suas despesas durante sua gestão.
Submetida por:
Ian Milne, QLD, Shelly Cole, UT, Karen Keller, CA, Linda Hendershot, MO, Bud Riebel, CA, John Coulter, OR, Diane
Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, Marcia Lemery, MI,

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

#48

Página: Supremo Bethel-5
Artigo X

Seção 1 Subseção adicionar (b & c)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO X VACANCIAS
Seção 1.
(a) Na eventualidade de a HRSB não poder cumprir sua gestão, a Primeira Princesa do SB se tornará a
HRSB. Se a Primeira Princesa do Supremo Bethel não puder aceitar, a seleção deve ser feita através
de sucessão entre a Segunda Princesa do SB, Guia do SB e Dirigente de Cerimônias do SB. Ao
renunciar ao seu cargo, a HRSB deve devolver todos os fundos promocionais não utilizados para o
Supremo Escritório dentro de quinze (15) dias para redistribuição para uso da próxima Filha na
sucessão.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVA PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
LEIA-SE:
ARTIGO X VACANCIAS
Seção 1.
(a) Na eventualidade de a HRSB não poder cumprir sua gestão, a Primeira Princesa do SB se tornará a
HRSB. Se a Primeira Princesa do Supremo Bethel não puder aceitar, a seleção deve ser feita através
de sucessão entre a Segunda Princesa do SB, Guia do SB e Dirigente de Cerimônias do SB. Ao
renunciar ao seu cargo, a HRSB deve devolver todos os fundos promocionais não utilizados para o
Supremo Escritório dentro de quinze (15) dias para redistribuição para uso da próxima Filha na
sucessão.
(b) No caso de haver uma vaga em qualquer outra Oficial de Linha do Supremo Bethel, as outras
oficiais avançarão na fila para preencher a posição aberta: SPSB para PPSB, Guia do SB para SPSB,
Dirigente de Cerimônias do SB para Guia SB. Após o avanço, o(s) cargo(s) remanescente(s)
permanecerão vagos até a Suprema Sessão.
(c) Qualquer cargo(s) vago(s) remanescente(s) na Linha SB será(ão) preenchido(s) por um(s)
oficial(ais) substituta na Suprema Sessão. A(s) oficial(ais) substituta(s) será(ão) sorteada(s) dentre
as Representantes do Supremo Bethel presentes naquela Suprema Sessão que atendam aos
requisitos de elegibilidade para um cargo de oficial de linha do SB. O Comitê do Supremo Bethel
indicará a oficial substituta antes da abertura formal da Suprema Sessão.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: Para esclarecer o processo no qual uma Filha é selecionada para servir

como oficial substituta para os cargos da linha do Supremo Bethel com exceção da HRSB.

SUBMETIDO POR: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia
Lemery, MI, Karen Keller, CA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #49
Rqeuisitos para Segunda Princesa do Supremo Bethel
Página: Supremo Bethel-2
Artigo VII

Seção 1 Subseções a, b, c

ONDE SE LÊ:
ARTICLE VII
ELIGIBILITY AND RESTRICTIONS
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 deve 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 até quarenta e cinco (45) dias antes da
Abertura Formal da próxima 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)
“Um padrão mínimo” deve ser todas as Filhas que atingiram 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 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.
(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

EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
X
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 e/ou PPSB 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 e/ou PPSB 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 até
quarenta e cinco (45) dias antes da Abertura Formal da próxima Suprema Sessão.
(c)
Filhas que tenham submetido uma carta de intenção para o cargo de HRSB e/ou PPSB 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)
“Um padrão mínimo” deve ser todas as Filhas que atingiram 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 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 e/ou PPSB 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.
(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:

Caso a HRSB não consiga completar seu mandato, a PPSB assumirá seu cargo e deverá ter a
mesma base de conhecimento e proficiência em Rituais que a HRSB. Ela representará nossa
Ordem e deverá ser igualmente qualificada para ocupar o cargo de HRSB.
SUBMETIDO POR: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia
Lemery, MI, Karen Keller, CA, Amanda LeBlanc, MN

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

#50

Sorteio para Primeira Princesa do Supremo Bethel

Página: Supremo Bethel-3
Artigo VIII
Seção 3 Subseções b & c
ONDE SE LÊ:
SORTEIO
Seção 3. Sorteio
(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 declarará sua aceitação ou recusa do cargo. Se for recusado, outra Filha
deverá ser selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de HRSB.
(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 declarará sua aceitação ou recusa do cargo. Se for recusado, outra Filha
deverá ser selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de HRSB.
(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.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVA PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
LEIA-SE:
Seção 3. Sorteio
(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 declarará sua aceitação ou recusa do cargo. Se for recusado, outra Filha
deverá ser selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de HRSB.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(c)

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.
A HRSB anunciará o sorteio para PPSB.
A HRSB selecionará, do Recipiente No. 5, o nome da Filha a ser a Primeira Princesa do
Supremo Bethel para a próxima gestão.
A Filha selecionada declarará sua aceitação ou recusa do cargo. Se for recusado, outra Filha
deverá ser selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de PPSB.
Se não houver nenhum cartão restante no Recipiente Nº 5 para a seleção do PPSB, a PPSB será
sorteada da mesma maneira que as outras oficiais de linha do Supremo Bethel.
Os discos das jurisdições das Filhas sorteadas (e que tenham aceitado) o cargo de HRSB e PPSB
deverão ser removido do Recipiente No. 2 e deverão ser colocados no Recipiente No. 4 para
sorteios futuros de Oficiais.

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 (se
necessário e não sorteado durante a seção b, acima), 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 declarará sua aceitação ou recusa do cargo. Se for recusado, outra Filha
deverá ser selecionada do Recipiente No. 5 até que uma Filha aceite o cargo de HRSB.
(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.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Caso a HRSB não consiga completar seu mandato, a PPSB assumirá seu cargo e deverá ter a mesma base de
conhecimento e proficiência em Rituais da HRSB. Ela representará nossa Ordem e deverá ser igualmente
qualificada para ocupar o cargo de HRSB.
SUBMETIDO POR: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI, Marcia
Lemery, MI, Karen Keller, CA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 51
Página: POP-SCG-11
Artigo:

Seção: 3

Subseção: (b)

ONDE SE LÊ:
2. Seção 2. Taxa de Iniciação
(a)
A taxa de iniciação para cada membro que inicia na Ordem é:
(1)
Para Betheis subordinados ao Supremo, dez (10.00) USD, CAD, AUD, PHP, BRL
...etc., e deve sofrer correção de dois por cento (2%) ao ano a contar de 1° de janeiro
de 2004.
(2)
Para Betheis subordinados a um GCG, quatro (4.00) USD, CAD, AUD, PHP, BRL
...etc., e deve sofrer correção de dois por cento (2%) ao ano a contar de 1º de janeiro
de 2004.
(b)
Esta taxa deve ser paga pelo Bethel durante o mês de janeiro para todos os novos membros
que se juntaram à Ordem entre 1° de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
2. Seção 2. Taxa de Iniciação
(a) A taxa de iniciação para cada membro que inicia na Ordem é:
(1)
Para Betheis subordinados ao Supremo, dez (10.00) catorze vírgula vinte e quatro
(14,24) USD, CAD, AUD, PHP, BRL ...etc., e deve sofrer correção anual de dois por
cento (2%) ao ano a contar de 1° de janeiro de 2004 cinco por cento (5%) a partir de 1º
de janeiro de 2023.
(2)
Para Betheis subordinados a um GCG, quatro (4.00) cinco vírgula sessenta e sete
(5,67) USD, CAD, AUD, PHP, BRL ...etc., e deve sofrer correção anual de dois por
cento (2%) ao ano a contar de 1º de janeiro de 2004 cinco por cento (5%) a partir de 1º
de janeiro de 2023.
(b)
Esta taxa deve ser paga pelo Bethel durante o mês de janeiro para todos os novos membros
que se juntaram à Ordem entre 1° de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O aumento de 2% está em vigor há 18 anos. Essa porcentagem não está acompanhando o aumento das
despesas fixas e mudar para 5% ao ano daqui para frente é mais realista.
A partir de 2021, as taxas de iniciação são de US$14,24 para “Bethéis” subordinados ao Supremo e US$5,67
para “Bethéis” subordinados a um GCG. Esta emenda coloca a base no que é atualmente e daqui para frente
mudará para 5%. Exemplo: se aprovado, então para 2022, haverá um adicional de US$0,71 (centavos) para
“Bethéis” subordinados ao Supremo e US$0,28 (centavos) para “Bethéis” subordinados a um GCG.
OBSERVAÇÃO: esta seção é apenas sobre a parte que é devida ao SCG.
SUBMETIDA POR: Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Diane Bloch, MI, Maureen Wise,
WI, Barb Von Lienen, MD,

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022

EMENDA: #52
Página: POP-SCG-16
Artigo _____________

Seção 4

Subseção _____________

ONDE SE LÊ:
Nenhuma emenda proposta deve ser impressa e enviada por correio pelo(a) Gerente Executivo(a)/Grande
Secretário(a) aos delegados votantes do SCG/GCG a menos que tenha sido submetida por um membro do
SCG/GCG e assinada pelo proponente.
EXCLUIR
ADICIONAR PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
SERÁ LIDO:
POP-SCG-16
REGRAS DE ORDEM E AUTORIDADE PARLAMENTAR
Nenhuma emenda proposta deve ser impressa e enviada por correio pelo(a) Gerente Executivo(a)/Grande
Secretário(a) aos delegados votantes do SCG/GCG a menos que tenha sido submetida por um membro do
SCG/GCG ou uma Filha regular e assinada pelo proponente.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
As Filhas solicitaram que possam enviar emendas para nossas leis. Isso permitirá que as Filhas tenham a
oportunidade de se familiarizar melhor com a lei, indentificar mudanças necessárias, redigir emendas e fazer parceria
com um apadrinhamento para que sua proposta de emenda seja apresentada ao SCG. Esta seria uma oportunidade de
aprendizado para nossas Filhas sobre as leis que definem nossa Ordem.
Submitted by: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #53
Página: Leis – SCG
Artigo XV

Seção 3

Subseção (c)

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
SERÁ LIDO:
Leis - SCG
Artigo XV, Eleição, Privilégio de Voto e
Procuração. Seção 3, Privilégio de voto
Membros em geral:
(1)
Todos membros em geral quem tenham se registrado e recebido credencial de
voto devem ter o privilégio de votar e tomar parte das discussões.
(2)
Cada membro em geral, quando presente na reunião, deve ter direito a um (1)
voto.
(3)
Nenhum membro em geral deve depositar mais que um (1) voto.
(4)
Membros em geral são definidos como Filhas selecionadas que tenham sido
regulares por 3 anos até a Sessão Annual do Supremo Conselho Guadião que
ela servirá.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O Painel recebeu várias sugestões de Filhas e Adultos expressando a necessidade de envolver Filhas no processo
de governar a Ordem. Trazendo suas vozes para reunião do SCG irá dar oportunidade de receber opiniões das
Filhas que nós trabalhamos como voluntários, então devemos dar vozes à elas diretamente.
Submitted by: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #54
Página: B-SCG-13
Artigo XII

Seção 1-2

Subseção _____

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)

SERÁ LIDO:
Artigo XII, Elegibilidade e Deveres dos Membros em
Geral – Seção 1. Elegibilidade
(a)Membros em Geral são definidos como Filhas que tenham 16 anos de idade que tenham
sido regulares por 3 anos até a Sessão Annual do Supremo Conselho Guadião que ela
servirá.
(b) Filhas selecionadas como Membros em Geral deverão server pela duração de uma (1)
Sessão Anunal do Supremo Conselho Guardião.
© Não deve haver mais que cinco (5) Filhas selecionadas anualmente para server como
Membro em Geral.
Seção 2 - Deveres
(a)
Membros em Geral devem ser elegíveis para votar e tomar parte das discussões do SCG.
(b)
Membros em Geral devem participar das reuniões de negócios do SCG.
(c)
Membros em Geral devem server por uma (1) Sessão Annual do SCG.
RAZÕES PARA MUDANÇA:
O Painel recebeu várias sugestões de Filhas e Adultos expressando a necessidade de envolver Filhas no processo
de governar a Ordem. Trazendo suas vozes para reunião do SCG irá dar oportunidade de receber opiniões das
Filhas que nós trabalhamos como voluntários, então devemos dar vozes à elas diretamente.
Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #55
Página: POP-SGC
Artigo _____________

Seção 20

Subseção_____________

ONDE SE LÊ:

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
SERÁ LIDO:
Seção 1 – Seleção de Membros em Geral
(a)

(b)
(c)

Filhas que desejam server como Membros em Geral devem se inscrever para uma seleção para o
Conselho de Curadores. Inscrições devem ser entregues até 1º de Janeiro do mesmo ano para a
Gerente Executiva.
Inscritas devem ser selecionadas pelo Conselho de Curadores.
Filhas selecionadas como Membros em Geral serão anunciadas após a reunião do meio da
gestão do Conselho de Curadores.

REASON FOR CHANGE:
O Painel recebeu várias sugestões de Filhas e Adultos expressando a necessidade de envolver Filhas no processo
de governar a Ordem. Trazendo suas vozes para reunião do SCG irá dar oportunidade de receber opiniões das
Filhas que nós trabalhamos como voluntários, então devemos dar vozes à elas diretamente.
Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #56
Página: B-SCG 16
Artigo XV

Seção 3

Subseção (a)

ONDE SE LÊ:
Seção 3. Privilégios de voto
(a) Membros:
(1) Todos os membros do SCG que tenham se registrado e recebido credenciais de voto terão o
privilégio de votar e tomar parte nas discussões.
(2) Cada membro, quando presente em uma reunião, terá direito a um (1) voto.
(3) Nenhum membro deve preencher mais de uma (1) cédula.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
SERÁ LIDO:
Seção 3. Privilégios de voto
(a) Membros:
(1) Todos os membros do SCG que tenham se registrado e recebido credenciais de voto terão o
privilégio de votar e tomar parte nas discussões.
(2) Todos os delegados votantes devem estar servindo ou ter servido nos últimos três (3) anos como um Oficial ou
membro de Comitê em um CGB, CGJ ou SCG.
(3) Cada membro, quando presente em uma reunião, terá direito a um (1) voto.
(4) Nenhum membro deve preencher mais de uma (1) cédula.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O Painel recebeu várias sugestões para encontrar opções para garantir que os delegados votantes sejam representantes dos
atuais Conselhos e/ou Jurisdições com participação ativa e interação com os membros da Ordem. O processo de
verificação pode ser determinado pelo Comitê de Credenciais.
Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022

EMENDA: #57
Página: Constituição-SCG
Artigo IV

Seção 1

Subseção (a)

ONDE SE LÊ:
Seção 1.
(a) O SCG consiste em Oficiais do SCG, Grandes Guardiãs, Grandes Guardiões Associados, Vice-Grande
Guardiãs, Vice-Grande Guardiões Associados, Past Grandes Guardiãs, Past Grandes Guardiões Associados,
Guardiãs Jurisdicionais, Guardiões Associados Jurisdicionais, Past Guardiãs Jurisdicionais e Past Guardiões
Associados Jurisdicionais que estejam regulares em suas respectivas jurisdições de GCG/CGJ.

EXCLUIR
ADICIONAR PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas mudanças ou adições)
SERÁ LIDO:
Seção 1.
(a) O SCG consiste em Oficiais do SCG, Grandes Guardiãs, Grandes Guardiões Associados, Vice-Grande
Guardiãs, Vice-Grande Guardiões Associados, Past Grandes Guardiãs, Past Grandes Guardiões Associados,
Guardiãs Jurisdicionais, Guardiões Associados Jurisdicionais, Past Guardiãs Jurisdicionais e Past Guardiões
Associados Jurisdicionais, Guardiãs de Betheis, Guardiões Associados de Betheis, Past Guardiã de Bethel, Past
Guardião Associado de Bethel de Betheis sob Supremo que estejam regulares em seus GCGs, CGJs e BSS.
RAZÕES PARA MUDANÇA:

Guardiãs de Betheis, Guardiões Associados de Betheis, Past Guardiã de Bethel, Past Guardião Associado de Bethel de Betheis sob Supremo
que estão dispostos a servir em comitês não se qualificam como membro votante do SCG. Continuamos a perder recursos valiosos dos quais
nossa organização pode se beneficiar. Esses líderes devem poder votar em todos os assuntos que dizem respeito à nossa organização. Além
disso, isso permite à Suprema Guardiã flexibilidade na nomeação de oficiais e membros de comitê, especialmente porque nossos números
diminuíram. Existem muitos Guardiões de Bethel e Past Guardiões que são educados, talentosos e organizados, que simplesmente precisam
ser membros do SCG.

Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #58
C – CGB-2

Página:
Artigo

VI

Seção

1

Subseção

(b)(2)

ONDE SE LÊ:

Seção 1. Regular
(b) (2)
(d) Membro de Maioridade das FJI.
EXCLUIR
ADICIONAR PARA LER
EMENDA PARA LER
SERÁ LIDO:

Seção 1. Regular
(b) (2)
(d) Membro de Maioridade das FJI ou
(e) Uma mãe, vó, ou Guardiã Legala de uma Filha regular.
RAZÕES PARA MUDANÇA:

Necessidade de criar oportunidade para pais, avós ou guardiões legais das Filhas.
Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #59
Página: Constituição-CGB
Artigo VI

Seção 1

Subseção (b)(1)

ONDE SE LÊ:
(1) O Guardião Associado do Bethel deve ser um Mestre Maçom (Vide POL-CDC-2) regular em sua
Loja.

DELETE
ADD NEW TO READ
AMEND TO READ (Underline all changes or additions)
SERÁ LIDO:
(1)

O Guardião Associado do Bethel deve ser:
(a)O Guardião Associado do Bethel deve ser um Mestre Maçom (Vide POL-CDC-2) regular em sua Loja.
(b) Um pai, avô ou guardião legal de uma Filha regular.

RAZÕES PARA MUDANÇA:
Necessidade de criar oportunidades para pais, avós e guardiões legais de Filhas apadrinhadas.

Submetido por: Melinda Kinders

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Year: 2022
EMENDA: _ Nº 60__________________
Página: SCG-POP-12.1 MEMBROS DE MAIORIDADE
Artigo _____________ Seção: 1
ONDE SE LÊ:

Subseção ____________
POP-SCG-12
MEMBROS DE MAIORIDADE

Seção 1.
(a)
Cada membro regular deve se tornar um Membro de Maioridade ao completar vinte (20) anos de
idade, ou se casar ou engravidar antes desta idade, e deve imediatamente receber gratuitamente um
certificado de Associação de Maioridade, Formulário 162, ao final da gestão que ela completar vinte
(20) anos ou imediatamente se ela se casar ou engravidar antes da idade de vinte (20) anos.
(b)
Ela terá o direito de receber a Cerimônia de Maioridade quando for conveniente. A Cerimônia pode ser
conferida em uma reunião regular ou especial do Bethel. Uma reunião especial convocada para este
propósito pode ser uma reunião aberta e pode ser conduzida sem abertura ou encerramento formais.
( c)
Ela estará intitulada a todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar e ocupar cargo.
(1)
Se ela completar vinte (20) anos, ela deverá ter todos os direitos e privilégios até o final da
gestão.
(2)
Se ela se casar, ela deverá ter todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar e
ocupar cargo.
(3)
Se ela engravidar, ela deverá ter todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar e
ocupar cargo.
(d)
Ela pode entrar no semicírculo das Mensageiras, conceder honrarias e assumir a Atitude de Prece. Ela
deve se levantar e cantar o Hino à Bandeira do Bethel.
(e)
Ela deve ser isenta de qualquer pagamento futuro de taxas.
(f)
Ela deve manter seu Bethel informado de quaisquer alterações em seu nome ou endereço.
g)
Um membro que tenha solicitado licença da Ordem e tenha passado a idade de vinte (20) anos, ou
que tenha se casado antes desta idade, pode ser reintegrada como um Membro de Maioridade
solicitando por escrito aos Membros Executivos do CGB do Bethel de que ela era membro; ou se o
Bethel foi fechado, para o(a) Gerente Executivo(a) do SCG ou ao(à) Grande Secretário(a) de sua
Jurisdição, para consideração pelos Membros Executivos do SCG ou dos Membros Executivos do GCG,
respectivamente.
(1)
A solicitação deve ser acompanhada de sua Licença (formulário completo), do pagamento de
taxas desde a data da Licença até a data de Maioridade e de taxa de filiação igual a metade
(1/2) da taxa de Iniciação. (Vide E-GCG Art. XIII Seção 1.(v))
(2)
Deve ser aprovada por maioria de votos dos Membros Executivos do CGB.
(3)
Ela deve então tornar-se Membro de Maioridade e deve ser reintegrada no próximo relatório
annual a ser enviado para o(a) Gerente Executivo(a) ou para o(a) Grande Secretário(a)
(Formulário 110).
(4)
Ela deve receber gratis um Certificado de Associação de Maioridade e deve ter o direito de
receber a Cerimônia de Maioridade.
(h)
Como um Membro da Maioridade, mesmo casada, ela tem o privilégio de, ocasionalmente, preencher
um cargo vago por ausência, ou atuar como uma oficial instaladora.
(i)
Cada membro regular deve se tornar Membro da Maioridade no caso de falecer antes de completar
vinte (20) anos de idade. Seus pais ou responsáveis devem imediatamente receber grátis o
Certificado de Associação de Maioridade dela, Formulário 162.
(j)
Uma Filha falecida, antes de completar vinte (20) anos de idade, que tenha solicitado Licença da
Ordem pode ser reintegrada como um Membro de Maioridade se seus pais ou responsáveis seguirem
os procedimentos descritos na POP-SCG-12, Art 7 , Seç.. (a), (b) e (c). Uma vez realizado, seus pais ou
responsáveis deverão receber gratis o Certificado de Associação de Maioridade dela, Formulário 162.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações ou adições)
LEIA-SE:
Seção 1.
(a)
Cada membro regular deve se tornar um Membro de Maioridade ao completar vinte (20) anos de
idade, ou se casar ou engravidar antes desta idade, ou se identificar como homem, e deve
imediatamente receber gratuitamente um certificado de Associação de Maioridade, Formulário 162, ao
final da gestão que ela completar vinte (20) anos ou imediatamente se ela se casar ou engravidar antes
da idade de vinte (20) anos.
(b)
Um Membro de Maioridade terá o direito de receber a Cerimônia de Maioridade quando for
conveniente. A Cerimônia pode ser conferida em uma reunião regular ou especial do Bethel. Uma
reunião especial convocada para este propósito pode ser uma reunião aberta e pode ser conduzida
sem abertura ou encerramento formais.
(c) Um Membro de Maioridade estará intitulada a todos os direitos e privilégios de um membro, exceto
votar e ocupar cargo.
(1)
Se um membro completar vinte (20) anos, ela deverá ter todos os direitos e privilégios
até o final da gestão.
(2)
Se ela se casar, ela deverá ter todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar e
ocupar cargo.
(3)
Se ela engravidar, ela deverá ter todos os direitos e privilégios de um membro, exceto votar e
ocupar cargo.
(d)
Um Membro de Maioridade pode entrar no semicírculo das Mensageiras, conceder honrarias e
assumir a Atitude de Prece. Um Membro de Maioridade deve se levantar e cantar o Hino à Bandeira
do Bethel.
(e)
Um Membro de Maioridade deve ser isenta de qualquer pagamento futuro de taxas.
(f)
Um Membro de Maioridade deve manter seu Bethel informado de quaisquer alterações em seu nome
ou endereço.
(g)
Um membro que tenha solicitado licença da Ordem e tenha passado a idade de vinte (20) anos, ou
que tenha se casado ou engravidado antes desta idade, ou que tenha se identificado como homem,
pode ser reintegrada como um Membro de Maioridade solicitando por escrito aos Membros
Executivos do CGB do Bethel no qual lhe foi concedida a condição de membro; ou se o
Bethel foi fechado, para o(a) Gerente Executivo(a) do SCG ou ao(à) Grande Secretário(a) daquela
Jurisdição, para consideração pelos Membros Executivos do SCG ou dos Membros Executivos do GCG,
respectivamente.
(1)
A solicitação deve ser acompanhada de sua Licença (formulário completo), do pagamento de
taxas desde a data da Licença até a data de Maioridade e de taxa de filiação igual a metade
(1/2) da taxa de Iniciação. (Vide E-GCG Art. XIII Seção 1.(v))
(2)
Deve ser aprovada por maioria de votos dos Membros Executivos do CGB.
(3)
A membro deve então tornar-se Membro de Maioridade e deve ser reintegrada no próximo
relatório anual a ser enviado para o(a) Gerente Executivo(a) ou para o(a) Grande
Secretário(a) (Formulário 110).
(4)
A Membro de Maioridade deve receber grátis um Certificado de Associação de Maioridade e
deve ter o direito de receber a Cerimônia de Maioridade.
(h)
Como um Membro da Maioridade, mesmo casada, a Membro de Maioridade tem o privilégio de,
ocasionalmente, preencher um cargo vago por ausência, ou atuar como uma oficial instaladora. Um
Membro de Maioridade que se identifica como homem, não pode substituir nem provisoriamente
como Oficial do Bethel, nem pode servir como a Oficial Instaladora, mas pode servir em outros cargos
de Oficiais Instaladores.
(i)
Cada membro regular deve se tornar Membro da Maioridade no caso de falecer antes de completar
vinte (20) anos de idade. Os pais ou responsáveis pelo Membro devem imediatamente receber grátis
o Certificado de Associação de Maioridade dela, Formulário 162.
(j)
Uma Filha falecida, antes de completar vinte (20) anos de idade, que tenha solicitado Licença da
Ordem pode ser reintegrada como um Membro de Maioridade se seus pais ou responsáveis seguirem
os procedimentos descritos na POP-SCG-12, Art 7 , Seç.. (a), (b) e (c). Uma vez realizado, os pais ou
responsáveis deverão receber grátis o Certificado de Associação de Maioridade dela, Formulário 162.

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Após uma discussão ponderada na Suprema Sessão de 2019 em Kansas City, o corpo das FJI solicitou uma
força-tarefa para a questão dos Membros que se identificam como homens. Eu (Pam Henderson) fui
encarregada de desenvolver uma maneira de permitir que os membros que se identificam como homens,
encerrassem sua associação com elegância. As alterações deste POP são o resultado do trabalho desse grupo.
Atualmente nossos “Landmarks” (Landmark nº2), lei (C-Bethel Artigo II, Seção 1 e C-Bethel Artigo IV
Associação, Seção 1(a)) e nosso Ritual (Página nº1) não permitem membros do sexo masculino. Atualmente,
como está a lei, nosso único recurso é expulsar os membros que se identificam como homens.
Nos melhores momentos, os anos caóticos da adolescência podem ser difíceis. Quando esses membros
descobrem que finalmente podem compartilhar como se identificam, é mais estressante do que a maioria de
nós pode imaginar. Quando mudamos a lei para permitir que membros grávidas se tornassem Membros de
Maioridade, nós, como um corpo, mostramos compaixão e compreensão a esses membros. Nossos Membros
que se identificam como homens devem receber a mesma quantidade de compaixão e compreensão. Em
reconhecimento ao seu serviço à nossa Ordem, esta emenda cria a oportunidade para que os membros que se
identificam como homens recebam sua Maioridade e retenham os títulos pelos quais trabalharam e serviram
tão abnegadamente.
Ao permitir que aqueles que se identificam como homens, se tornem Membros da Maioridade, eles poderão
participar de reuniões, manter seus títulos e ser autorizados a serem apresentados com esses títulos, caso
assim o desejem.
SUBMETIDA POR:
Pam Henderson, KS, John Bodnar, MI, Melinda Kinders, KS

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA:

#61

Página: C-SCG-2
Artigo VI
Seção 2

Subseção d

ONDE SE LÊ:
Seção 2. Requisitos Adicionais
(a) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que
não tenha servido, ou que não esteja completando o serviço, como um oficial elegível do SCG
Executivo por um período de uma (1) gestão.
(b) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que
não tenha previamente servido uma gestão completa no cargo de Grande Guardiã ou Grande
Guardião Associado de um GCG.
(c) Past Guardiões de Bethel e Past Guardiões Associados de Bethel de Bethéis subordinados ao
Supremo que sejam delegados votantes podem ser elegíveis para servir como oficiais nomeados no
Supremo Conselho Guardião. Não mais que três (3) oficiais podem ser nomeados de Bethéis sob a
Jurisdição do Supremo.
(d) Nenhuma Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado será elegível para reeleição.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVA PARA LER
X X EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
LEIA-SE:
Seção 2. Requisitos Adicionais
(a) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que
não tenha servido, ou que não esteja completando o serviço, como um oficial elegível do SCG
Executivo por um período de uma (1) gestão.
(b) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que
não tenha previamente servido uma gestão completa no cargo de Grande Guardiã ou Grande
Guardião Associado de um GCG.
(c) Past Guardiões de Bethel e Past Guardiões Associados de Bethel de Bethéis subordinados ao
Supremo que sejam delegados votantes podem ser elegíveis para servir como oficiais nomeados no
Supremo Conselho Guardião. Não mais que três (3) oficiais podem ser nomeados de Bethéis sob a
Jurisdição do Supremo.
(d) Nenhuma Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado será elegível para reeleição..
MOTIVO DA ALTERAÇÃO: Estamos ficando sem pessoas qualificadas e interessadas.
SUBMETIDO POR: Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD, John Bodnar, MI

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO E ESTATUTO DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: #62
Página: C-SCG 2
Artigo VI

Seção 2

Subseção (b)

ONDE SE LÊ:
ARTIGO VI
ELEGIBILIDADE
Seção 2. Requisitos Adicionais
(a) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que não
tenha servido, ou que não esteja com
(b) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que não
tenha previamente servido uma gestão completa no cargo de Grande Guardiã ou Grande Guardião
Associado de um GCG.

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhe todas as alterações ou edições)
IRÁ LER:
ARTIGO VI
ELEGIBILIDADE
Seção 2. Requisitos Adicionais
(b) Não será elegível para o cargo de Suprema Guardiã ou Supremo Guardião Associado alguém que não
tenha previamente servido uma gestão completa no cargo de Grande Guardiã ou Grande Guardião
Associado de um GCG ou Guardiã Jurisdicional ou Guardião Associado Jurisdicional de um CGJ.
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
O grupo elegível para a Linha Executiva está contratando e, embora existam diferenças significativas na
operação de um GCG versus um CGJ, um Past Guardião do CGJ teria alguma habilidade e conhecimento
para cumprir o papel de um MembroExecutivo do Supremo, assim como um Past Guardião do GCG, mas
é a demonstração dessa habilidade e conhecimento que é o fator importante. Após a “Carta de Intenção”
ter sido postada pelo Past Guardião do CGJ para concorrer, cabe aos membros do SCG decidir sobre os
méritos do candidato ao votar. As disposições existentes permitem que um Past Guardião do CGJ seja
eleito para o Conselho de Curadores e a Linha Executiva também faz parte da composição do Conselho.
Seria uma progressão natural ter ambos os grupos com qualificações de elegibilidade semelhantes para
nomeação.
Submetido por: Ian Milne, QLD, Diane Bloch, MI, Maureen Wise, WI, Barb Von Lienen, MD,
Patrick Lehrman, IL, Rob Worthington, VA, Stephanie Lagerman, KS, Karen Keller, CA, John
Bodnar, MI, Marcia Lemery, MI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DO SUPREMO CONSELHO GUARDIÃO
Ano: 2022
EMENDA: Nº 63
Página: POP-SCG-11
Artigo:

Seção: 3

Subseção: (b)

ONDE SE LÊ:
Seção 3. Taxa Anual
(a)
As taxas anuais devem ser coletadas na moeda corrente
da jurisdição a qual os membros pertencem.
(b)
A taxa anual para cada membro listado por “Bethéis” com Carta Constitutiva é de dez
vírgula doze (10.12) USD, CAD, AUD, PHP or BRL ...etc. e deve sofrer correção de dois por
cento (2%) ao ano.
( c)
Estas taxas devem ser pagas durante o mês de janeiro.
(d)
A taxa anual de ”Bethéis” que receberam Carta Constitutiva após 1º de julho deve ser
proporcional ao período a partir da data do recebimento da Carta Constitutiva. “Bethéis” que
receberam Carta Constitutiva menos de um (1) mês antes de 1º de janeiro, preenchendo
seu primeiro relatório, estarão isentos desta taxa.
(e)
Os “Bethéis”, GCGs and CGJs fora dos EUA e Canadá estarão isentos da remessa das
taxas para o Fundo de Seguro. (Vide POP-SCG-11 4 (a)).

EXCLUIR
ADICIONAR NOVO PARA LER
EMENDA PARA LER (Sublinhar todas as alterações e adições)
LEIA-SE:
Seção 3. Taxa Anual
(a)
As taxas anuais devem ser coletadas na moeda
corrente da jurisdição a qual os membros pertencem.
(b)
A taxa anual para cada membro listado por “Bethéis” com Carta Constitutiva em 31 de
dezembro de 2021 é de dez vírgula doze (10.12) treze vírgula vinte (13.20) USD, CAD,
AUD, PHP or BRL ...etc. e deve sofrer correção anual de dois por cento (2%) ao ano cinco
por cento (5%).
( c)
Estas taxas devem ser pagas durante o mês de janeiro.
(d)
A taxa anual de ”Bethéis” que receberam Carta Constitutiva após 1º de julho deve ser
proporcional ao período a partir da data do recebimento da Carta Constitutiva. “Bethéis” que
receberam Carta Constitutiva menos de um (1) mês antes de 1º de janeiro, preenchendo
seu primeiro relatório, estarão isentos desta taxa.
(e)
Os “Bethéis”, GCGs and CGJs fora dos EUA e Canadá estarão isentos da remessa das
taxas para o Fundo de Seguro. (Vide POP-SCG-11 4 (a)).
MOTIVO DA ALTERAÇÃO:
Por favor, observe que esta alteração trata APENAS da parte das taxas que as Filhas pagam. A parte do
seguro de responsabilidade das taxas delas não é afetada por esta proposta. O aumento de 2% está em
vigor há 18 anos. Essa porcentagem não está acompanhando o aumento das despesas fixas e mudar para
5% ao ano daqui para frente é mais realista.
A partir de 2021, as taxas anuais serão de US$13,20. Esta emenda coloca a base no que é atualmente e daqui
para frente mudará para 5%. Por exemplo: se aprovado, para 2022 haverá um adicional de US$0,66
(centavos) por membro.
OBSERVAÇÃO – esta seção é sobre a parte que o SCG recebe.

SUBMETIDA POR: Shelly Cole, UT, Ian Milne, QLD, Karen Keller, CA, Maureen Wise, WI, Barb Von
Lienen, MD,

