
 

 
 

 

 

 

 

 

Minas Gerais, 12 de Agosto de 2019 

Prezados Conselhos Guardiões, 

Levando em consideração a necessidade de regularizarmos a situação dos Estatutos 

dos Betheis de Minas Gerais, iniciaremos nosso prazo para que todos se adequem 

dentro da Constituição das Filhas de Jó Internacional. 

PREVISÃO LEGAL 

Seção 4.  

Estatuto  

(a) Cada Bethel subordinado ao Supremo deve adotar, dentro do prazo de trinta (30) 

dias da data de concessão de sua Carta Constitutiva, um Estatuto de acordo com o 

Código Uniforme para Bethéis, POP-Bethel-21, e enviar uma (1) cópia eletrônica para 

a Vice-Suprema Guardiã e uma (1) cópia eletrônica para o Comitê de Jurisprudência 

do SCG para aprovação.  

(b) Regras de Operação Local, um Bethel pode adotar regras de operação tratando 

de finanças e outras questões operacionais diversas, desde que estas Regras de 

Operação Local não conflitem com as Regras e Regulamentos do SCG ou GCG no 

qual o Bethel reside. Todas as Regras de Operação Local devem ser aprovadas pelos 

membros do Bethel como uma emenda ao seu Estatuto (seguindo os procedimentos 

para aprovação de emendas), ser aprovadas pelo Comitê de Jurisprudência e 

publicadas como parte do Código Uniforme do Bethel antes de serem efetivadas. 

Observação: onde lê-se Supremo, considerar Grande por analogia. 

 

 

Agradecemos pelo empenho desde já, e esperamos que as instruções em anexo 

sejam lidas atentamente.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

- O Estatuto do seu Bethel deverá ser enviado para 

vicegrandeguardia.gcg.mg@gmail.com que receberá o arquivo e remeterá ao 

Comitê de Jurisprudência para análise. Dúvidas poderão ser enviadas ao e-

mail jurisprudência.gcgmg@gmail.com; 

- O CGB deverá enviar em duas vias, sendo uma em doc. e outra em PDF; 

- O CGB deverá usar a cor vermelha para tudo que for acrescentado ao 
Estatuto; 

- Betheis que já possuem seus Estatutos (Código Uniforme) deverá nos enviar 
até 30 de Agosto para aprovação; 

- Betheis que farão a partir de agora, o prazo será até 30 de Setembro; 

- Respeitar o modelo em anexo; 

- Respeitar a vontade das Filhas onde houver interesse de todas; 

- Ouvir as Filhas em suas sugestões; 

- Enviar arquivos com assinatura de todos membros do CGB; 

- Deverá entender que após aprovação pelo Comitê de Jurisprudência e Vice 

Grande Guardiã, qualquer alteração no Estatuto deverá ser feita através de 

Emenda, passando pelo mesmo procedimento de aprovação. 

EXEMPLOS: 

O QUE NÃO PODE TER COMO REGRA EM SEU ESTATUTO: 

- Proibição de pais, avós e guardiões legais de estarem presentes em todas 
ritualísticas; 

- Procedimentos alternativos para o que a Constituição já define (eleição , 
instalação das oficiais, recomendação do CGB etc); 

- Permitir recesso em ritualística para ingresso de adultos não juramentados; 

- Permitir reunião conjunta com outras organizações; 

O QUE PODE TER COMO REGRA EM SEU ESTATUTO: 

 - Definição de uso de esmaltes; 

- Definição de uso de maquiagem (autorizar ou não. Se autorizar, definir como será. 
Exemplo: poderão usar corretivo e rímel incolor); 

- Definição de taxa de mensalidade; 
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- Definição dos dias e horários das reuniões (Lembrando que seu Bethel deve manter 
constância na data das reuniões. Exemplo: Primeiro e Terceiro sábado, às 09h). 


