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Formulário de Sugestão de Emendas ao  

Manual de Regras e Regulamentos 

 

 Por favor, use um formulário separado para cada sugestão de adição, alteração ou 

exclusão. 

 As sugestões de emenda devem ser enviadas até 01 de maio de 2018 para o e-mail: 

jurisprudencia.gcgba@gmail.com  

 As sugestões de emenda ao Regras e Regulamentos do Grande Bethel da Bahia 

devem ser enviadas até 01 de junho de 2018 para os e-mails: 

jurisprudencia.gcgba@gmail.com e luanasandes@hotmail.com  

 

ARTIGO: (Identifique o título da norma referida, o capítulo, a seção, o artigo e a alínea, conforme o caso) 

 

 

NO MOMENTO SE LÊ: (Copie a parte do Manual de Regras e Regulamentos que se pretende alterar) 

 

 

 

(  ) EXCLUIR: 

(  ) ADICIONAR: 

(  ) ALTERAR: (Sublinhe as palavras alteradas) 

(Assinalar acima. Ex.: se sua emenda é para adicionar algo ao MRR, você deverá assinalar a palavra 

ADICIONAR)  
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Salienta-se que as propostas de emendas devem ser submetidas de forma a mostrar o texto do parágrafo inteiro 

como emendado. Emendas que proponham apenas excluir, inserir ou substituir valores, letras, palavras, frases ou 

sentenças não serão aceitas. 

SERÁ LIDO: (Escreva a parte do Manual de Regras e Regulamentos com a devida sugestão de mudança) 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA MUDANÇA: (Necessário para a Comissão entender mudanças incomuns) 

 

 

 

OBS: Todas as alterações sugeridas devem estar de acordo com a Constituição das Filhas 

de Jó Internacional, sendo inteiramente vedado haver sugestão que contrarie nossa lei 

maior. Lembrem-se de que os Manuais de Regras e Regulamentos são documentos que 

determinam nossas regras estaduais, não podendo infringir o que a Constituição já prevê, 

autoriza ou proíbe. 

________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO: 

EMAIL:        TELEFONE:  

ENDEREÇO: 

BETHEL:  

 

____/____/____   _______________________________ 

           Data          Assinatura 


