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Proposta de emenda ao Estatuto da SIA — 2022 
 
 

Em anexo, enviamos a proposta de emenda ao Estatuto da SIA avaliada pelas emissárias na 47ª Convenção 
Bienal, quando as emissárias modificaram a proposta e recomendaram a aprovação da proposta de emenda 
modificada. As alterações originalmente propostas, conforme descrito no Convite para a Convenção, estão 
em negrito e itálico no caso de acréscimos e tachado simples em caso de exclusões (exemplo: exclusões). As 
emendas das emissárias da convenção à proposta original são indicadas das seguintes formas: palavras 

novas estão em fonte grande, negrito e itálico; palavras ou frases originais cuja exclusão foi 
recomendada estão em negrito e itálico com tachado duplo (exemplo: exclusões). Seu clube votará na 
proposta modificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Soroptimistas é uma organização mundial de voluntárias que 
oferece a mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento 
necessários para que elas alcancem a autonomia econômica. 
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PROPOSTA 1:  Oferecer um segundo método para fazer emendas ao Estatuto da SIA   
 
AUTORAS DA PROPOSTA:  Conselho administrativo da SIA  
 
EMENDA ao Artigo XII, EMENDAS, por meio de substituição na Seção 12.01 Emendas Propostas para acrescentar 
as subseções (a) e (b); na Seção 12.02 Considerações para acrescentar “As propostas serão consideradas da 
seguinte forma:” e incluir as subseções (a) e (b); na Seção 12.03 Votação para acrescentar “O procedimento para 
votação será o seguinte:” e incluir as subseções (a) e (b); mover a Seção 12.06 Votação por correspondência, 
alterar seu nome para Seção 12.04 Votação por correspondência e renumerar as seções restantes.   
 
Texto atual: 
 

ARTIGO XII 
Emendas 

 
 Seção 12.01 Emendas Propostas . Após os dois terços de votos afirmativos, qualquer clube, região ou a 
Junta de Diretoras da Federação poderá propor: 
 
 (a) uma emenda Artigos de Incorporação da Federação; 
 
 (b) uma emenda a estes Estatutos da Federação; ou 
  
 (c) uma resolução que propõe ação em assuntos de programas. 
 
 As propostas devem ser acompanhadas de um relatório de impacto financeiro; propostas feitas por 
clubes e regiões devem ser recebidas no Escritório Central da Federação até 1 de setembro do ano precedente  
a convenção. O Comitê de Leis e Resoluções da Diretoria deverá revisar todas as propostas e, poderá combinar 
ou editar as mesmas para uma linguagem clara, mas deverá reter o espírito e intenção de cada proposta. 
Qualquer proposta considerada pelo comitê como contendo um risco a isenção de impostos da Federação, 
estará fora do escopo do poder legal da Federação, ou se não possível de se realizar, deverá ser retornada ao 
proponente, o qual então tem o direito de apelar a Junta, a qual poderá tanto aceitar, rejeitar ou modificar a 
ação do comitê. Seja qual for a determinação da Junta, o proponente poderá requerer que a proposta seja 
discutida na convenção e submetida para votação por cédula de correio. A junta poderá anexar recomendações 
e informações que considerar apropriada a cada proposta.  
 
 Seção 12.02 Considerações. As Representantes podem, pela maioria de votos, emendar a proposta para 
emenda dos estatutos e resoluções incluídas na convocação a convenção. O voto de três quartos das 
representantes é requerido para a consideração de uma nova emenda aos estatutos e resoluções que não 
estiverem incluídos na convocação a convenção, provendo que aviso prévio seja dado em uma reunião anterior 
da mesma sessão da convenção. Emendas às novas propostas devem ser pela maioria de votos. 
 
 Seção 12.03  Votação . Dentro de 90 dias após o encerramento de cada convenção, uma cédula de 
correio apresentando cada uma das propostas originais, emendas e resoluções, deverão ser enviadas a todos os 
clubes em boa ordem, como as recomendações do corpo votante da convenção e com os comentários do 
Comitê de Leis e Resoluções. As cédulas deverão ser retornadas ao Escritório Central dentro de 60 dias após a 
data do envio. Dois terços dos votos retornados e votados naqueles assuntos é necessários para a aprovação.  
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 Seção 12.04 Emendas aos Procedimentos. Emendas aos Procedimentos da Federação podem ser 
propostas em qualquer tempo por um clube, região ou pela Diretoria. O Comitê de Leis e Resoluções deverá 
submeter às propostas a Diretoria para ação em sua próxima reunião.  
 
 Seção 12.05 Conformidade Legislativa . Após análise do Conselho de Administração, este Estatuto 
poderá ser adaptado para adequar-se à legislação de qualquer país ou província.  Tais adaptações não deverão 
contrariar os objetivos ou o propósito da Federação. 
 

Seção 12.06, Votação por correspondência.   A votação por correspondência realizada de acordo com os 
termos deste Estatuto inclui o uso de tecnologia eletrônica, como a internet, dentro do permitido pelas Leis de 
Corporações Sem Fim Lucrativos de Pensilvânia. 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA: 

 
ARTIGO XII 
Emendas 

 
 Seção 12.01 Emendas Propostas. Após dois terços de votos afirmativos: 
 
(a) qualquer clube, região ou a Junta de Diretoras da Federação poderá propor para consideração na 

próxima convenção bienal: 
 

(i) uma emenda aos Artigos de Incorporação da Federação; 
 

(ii) uma emenda a estes Estatutos da Federação; ou 
 

(iii) uma resolução que propõe ação em assuntos de programas. 
 

As propostas devem ser acompanhadas de um relatório de impacto financeiro; propostas feitas por 
clubes e regiões devem ser recebidas no Escritório Central da Federação até 1 de setembro do ano precedente  
a convenção. O Comitê de Leis e Resoluções da Diretoria deverá revisar todas as propostas e, poderá combinar 
ou editar as mesmas para uma linguagem clara, mas deverá reter o espírito e intenção de cada proposta. 
Qualquer proposta considerada pelo comitê como contendo um risco a isenção de impostos da Federação, 
estará fora do escopo do poder legal da Federação, ou se não possível de se realizar, deverá ser retornada ao 
proponente, o qual então tem o direito de apelar a Junta, a qual poderá tanto aceitar, rejeitar ou modificar a 
ação do comitê. Seja qual for a determinação da Junta, o proponente poderá requerer que a proposta seja 
discutida na convenção e submetida para votação por cédula de correio. A junta poderá anexar recomendações 
e informações que considerar apropriada a cada proposta.  
 
(b) a Junta de Diretoras da Federação poderá propor para consideração a qualquer momento durante 

épocas de eventos mundiais atípicos uma emenda aos presentes Estatutos da Federação. As 
propostas devem vir acompanhadas de uma declaração de impacto financeiro. 

 
 Seção 12.02 Considerações. As propostas serão consideradas da seguinte forma: 
 
(a) As Representantes podem, pela maioria de votos, emendar a proposta para emenda dos estatutos e 

resoluções incluídas na convocação a convenção. O voto de três quartos das representantes é requerido 
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para a consideração de uma nova emenda aos estatutos e resoluções que não estiverem incluídos na 
convocação a convenção, provendo que aviso prévio seja dado em uma reunião anterior da mesma 
sessão da convenção. Emendas às novas propostas devem ser pela maioria de votos. 
 

(b) Os clubes serão notificados, por e-mail ou outros canais de comunicação habituais, sobre as propostas 
de emenda aos Estatutos da SIA feitas pela Junta de Diretoras fora de uma convenção bienal. As 
propostas serão publicadas para comentário dos clubes durante, no mínimo, 30 dias. A Junta de 
Diretoras da SIA analisará os comentários e publicará quaisquer comentários ou emendas adicionais 
necessários até 45 dias depois do prazo final do período de comentário. 

 
 Seção 12.03  Votação. O procedimento para votação será o seguinte: 
 
(a) Dentro de 90 dias após o encerramento de cada convenção, uma cédula de correio apresentando cada 

uma das propostas originais, emendas e resoluções, deverão ser enviadas a todos os clubes em boa 
ordem, como as recomendações do corpo votante da convenção e com os comentários do Comitê de 
Leis e Resoluções. As cédulas deverão ser retornadas ao Escritório Central dentro de 60 dias após a data 
do envio. Dois terços dos votos retornados e votados naqueles assuntos são necessários para a 
aprovação.  
 

(b) Até 30 dias depois da publicação final das emendas propostas pela Junta de Diretoras que foram 
submetidas ao período de comentário dos clubes indicado na Seção 12.02(b), uma cédula de votação 
por correspondência apresentando a proposta de emenda será enviada a todo clube em situação 
regular, juntamente com os comentários ou emendas adicionais da Junta de Diretoras. As cédulas 
deverão ser devolvidas ao Escritório Central até 60 dias após a data de envio. A aprovação de dois 
terços dos votos sobre a questão que forem devolvidos é necessária para a aprovação. 

 
Seção 12.04 Votação por correspondência.   A votação por correspondência realizada de acordo com os 

termos deste Estatuto inclui o uso de tecnologia eletrônica, como a internet, dentro do permitido pelas Leis de 
Corporações Sem Fim Lucrativos de Pensilvânia. 
 

Seção 12.05 Emendas aos Procedimentos. Emendas aos Procedimentos da Federação podem ser 
propostas em qualquer tempo por um clube, região ou pela Diretoria. O Comitê de Leis e Resoluções deverá 
submeter às propostas a Diretoria para ação em sua próxima reunião.  
 
 Seção 12.06 Conformidade Legislativa. Após análise do Conselho de Administração, este Estatuto poderá 
ser adaptado para adequar-se à legislação de qualquer país ou província.  Tais adaptações não deverão 
contrariar os objetivos ou o propósito da Federação. 
 
 
JUSTIFICATIVA:   
Essa proposta cria um segundo método mais ágil para fazer emendas ao Estatuto da SIA, que está representado 
nas subseções (b) da proposta.  O processo atual, representado pelas subseções (a), seria mantido para o caso 
de emendas aos Artigos de Incorporação da SIA (que exigem votação em assembleia anual — ou, no caso da SIA, 
bienal — da entidade, de acordo com a Lei de Entidades Sem Fins Lucrativos de Pensilvânia), além de resoluções 
ou propostas de alterações ao estatuto enviadas por regiões ou clubes.   
 
Com base nas experiências do conselho da SIA ao lidar com assuntos urgentes durante os primeiros meses da 
pandemia de COVID-19, tornou-se evidente que os futuros conselhos da SIA poderão precisar de flexibilidade 
para apresentar propostas de emenda ao Estatuto da SIA fora de nossa tradicional programação de convenções 
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a cada dois anos, e com prazos de processamento menores do que os tradicionalmente usados para considerar 
emendas na convenção — o que pode exigir até 18 meses.  Nesta proposta, o conselho administrativo teria a 
possibilidade de propor aos clubes (integrantes corporativos da Soroptimist International of the Americas, Inc.) 
emendas ao Estatuto a qualquer momento, conforme necessário para a condução eficiente das atividades da 
Federação — com tempo adequado, porém, para solicitar e receber feedback dos clubes antes que estes 
recebessem a proposta final e a cédula de votação.  A proposta também reorganiza e renumera as seções 12.04 
a 12.06 para que a seção referente à votação por correspondência venha imediatamente depois da seção sobre 
votação.  
 
IMPACTO FINANCEIRO:  Nenhum. 
 
RECOMENDAÇÃO DO GRUPO PRESENTE NA CONVENÇÃO: As emissárias recomendam que os clubes adotem a 
proposta modificada. 
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