
Diretrizes para as Reuniões do Conselho Consultivo Anglicano  
 
 
 

Geral 
 

1. Todas as providências para a condução das atividades do Conselho serão 
tomadas sob a direção geral do/a Presidente. 

 
 
Providências para as Reuniões 
 
2.1 O Comitê Permanente: 
 
 2.1:1 Fará todos os arranjos detalhados para as reuniões do Conselho e  
 
 2.1:2 Estabelecerá a ordem do dia e determinará a ordem em que os 

assuntos devem ser considerados pelo Conselho em suas reuniões e 
 
 2.1:3 Pode delegar qualquer uma de suas funções relacionadas a tais 

assuntos ao/a(s) membro/a(s) ou Agente(s), conforme julgar conveniente 
 
2.2 Ao estabelecer a agenda, o Comitê Permanente deverá prestar especial 

atenção: 
 
2.2:1 O papel do Conselho como um dos instrumentos de unidade na 
Comunhão Anglicana, e 
 
2.2:2 Questões específicas mencionadas pelo Arcebispo de Cantuária, 
pela Lambeth Conference, por reuniões anteriores do Conselho e pelo 
Primates’ Meeting (Encontro de Primazes) e 
 
2.2:3 A necessidade de informar os/as membros/as sobre o trabalho em 
andamento do Conselho, seu Comitê Permanente e seus Agentes, e  
 
2.2:4 As finanças do Conselho 
 

2.3 Em sua preparação para cada reunião do Conselho, o Comitê Permanente 
dará oportunidade aos membros na primeira sessão de atividades de cada 
reunião (que deverá ocorrer dentro dos três primeiros dias de reunião) de 
comentar a agenda estabelecida e solicitar a inclusão de material adicional 

 
2.4 O/a Dirigente, após consulta ao/à Presidente, terá o poder de dirigir o 

acréscimo à agenda a qualquer momento de assuntos urgentes ou 
especialmente importantes que lhes pareçam desejáveis 

 
 
 
 
 



Direção de Reuniões 
 
3.1 O Comitê Permanente nomeará pessoas para dirigir cada sessão do 

Conselho, que serão ou o/a Presidente, o/a Dirigente, o/a Vice-Dirigente ou 
qualquer outro/a membro/a do Conselho que o Comitê Permanente julgar 
conveniente  

  
3.2 É dever do/a dirigente de cada sessão manter a ordem no debate, para 

garantir, na medida do possível, que a discussão dos assuntos seja 
amplamente representativa de toda a gama de opiniões dos/as membros/as 
do Conselho como um todo, e para incentivar o Conselho a chegar a um 
acordo geral sobre os assuntos em discussão  

 
3.3 O/a dirigente de cada sessão pode, com ou sem a solicitação de qualquer 

membro do Conselho, após a consulta que o/a dirigente julgar conveniente, 
suspender o debate sobre qualquer tópico em discussão por um período 
específico ou impor qualquer limite de discurso ou orientar que qualquer 
assunto em discussão seja submetido à votação ou dar qualquer outra 
orientação que lhe pareça ser favorável para o correto encaminhamento de 
assuntos  

 
  
Palestrantes 
 
4.1 Em suas contribuições para a discussão, os/as membros/as devem prestar 

o devido respeito ao/à dirigente/a da sessão e, em particular, devem levar 
em consideração os deveres do/a dirigente sob 3.2 acima.  

 
4.2 Todos/as os/as membros/as do Conselho estarão qualificados/as para 

serem chamados/as pelo/a dirigente da sessão para falar em qualquer 
sessão do Conselho e Primazes, participantes ecumênicos/as ou outras 
pessoas presentes a convite do Conselho poderão se dirigir ao Conselho a 
convite do/a dirigente da sessão  

  
4.3 O/a dirigente de qualquer sessão pode solicitar que os/as Membros/as que 

desejem falar sobre qualquer assunto em particular sejam convidados/as a 
apresentar antecipadamente seus nomes por escrito ao/à dirigente da 
sessão com uma indicação geral de seu interesse particular ou experiência 
em relação ao assunto em discussão 

 
4.4 Os/as membros/as não podem falar a menos que sejam chamados/as a 

fazê-lo pelo/a dirigente da sessão e, caso sejam chamados/as a falar, 
deverão dirigir suas observações através do dirigente   

 
4.5 Ao ser chamado a falar, um/a membro/a deve primeiro anunciar seu nome e 

sua província ou igreja 
 
4.6 Sujeito a qualquer outra orientação pelo/a dirigente da sessão, um/a 

orador/a que apresente um relatório ou apresente uma moção pode falar 



por até dez minutos e todos/as os/as outros/as oradores/as podem falar por 
até cinco minutos  

 
4.7 O/a dirigente da sessão convocará um/a membro/a para ordenar a não 

apresentação de observações através do/a dirigente, irrelevância, repetição 
de argumentos anteriores, linguagem imprópria, descortesia ou qualquer 
outra violação da ordem razoável de debate e poderá ordenar a um/a 
membro/a que termine qualquer discurso  

 
4.8 A pessoa que apresentar uma moção (mas não uma emenda) terá direito 

de resposta limitado a 5 minutos no encerramento da discussão, mas 
nenhum/a membro/a poderá falar mais de uma vez na mesma discussão, 
exceto com a permissão expressa do/a dirigente  

 
 
 
Moções e Emendas 
 
5.1 Na medida em que os assuntos diários não tenham sido tratados na ordem 

do dia principal, as moções relevantes serão disponibilizadas por escrito 
aos/às membros/as, na forma que o Comitê Permanente determinar o mais 
rápido possível após o recebimento da pessoa que propõe a moção e, em 
qualquer caso, o mais tardar no início da sessão em que se propõe sua 
apresentação ou discussão, a menos que o/a Dirigente da sessão permita o 
contrário  

 
5.2 Deverão ser apresentadas moções para consideração pelo Conselho: 
 
 5.2:1 No caso de moções que façam parte da agenda principal, por um/a 

membro/a do Conselho nomeado pelo Comitê Permanente; e 
 
 5.2:2 No caso de moções formuladas por um grupo regional ou outro 

grupo criado para um propósito específico como parte do trabalho de grupo 
de sessões, por um/a membro/a de tal grupo; e 

 
 5.2:3 No caso de qualquer outra moção a ser levada a uma sessão 

plenária designada pelo Comitê Permanente para tais assuntos, por 
qualquer membro/a do Conselho com uma indicação escrita de apoio 
assinada por dez outros/as membros/as; 

 
 e no caso das moções sob 5.2:2 e 5.2:3 acima, o texto completo de tal 

moção deverá ser apresentado por escrito, o mais tardar até o momento 
indicado pelo Comitê Permanente antes da discussão relevante, a fim de 
que o texto completo possa ser disponibilizado para consideração por todos 
os/as membros/as, a menos que o/a Dirigente da sessão permita o 
contrário.  

 
5.3 Os/as membros/as que desejarem submeter qualquer emenda a uma 

moção existente deverão submeter o texto completo de tal moção ou 
emenda por escrito, assinada pelo proponente e dez outros/as membros/as, 



o mais tardar até o momento indicado pelo Comitê Permanente antes da 
discussão relevante, a fim de que o texto completo possa ser disponibilizado 
para consideração por todos os/as membros/as, a menos que o/a Dirigente 
da sessão permita o contrário 

 
5.4 Uma emenda não será aceita para discussão se, na opinião do/a Dirigente 

da sessão, ela repetir uma emenda que já tenha sido retirada ou descartada 
ou que negue a moção a que se refere 

 
5.5 As emendas serão normalmente consideradas na ordem em que afetam 

primeiro a moção em discussão, mas podem ser consideradas em alguma 
outra ordem, a critério do/a Dirigente da sessão, e a ordem em que as 
emendas serão tomadas será anunciada no início da sessão  

 
5.6 Uma moção principal não será submetida à reunião até que todas as 

emendas tenham sido aprovadas, retiradas ou de outra forma dispostas e, 
caso uma emenda tenha sido aprovada, o/a Dirigente da sessão lerá para o 
Conselho a moção conforme emendada, antes de prosseguir a discussão 
sobre a moção ou qualquer outra emenda pendente  

 
5.7 Quando todas as emendas tiverem sido tratadas, a moção, sujeita a 

quaisquer emendas acordadas, deverá ser submetida ao Conselho 
 
 
Decisões sobre assuntos 
 
6.1 Somente os/as membros/as do Conselho terão direito a votar sobre os 

assuntos perante o Conselho  
 
6.2  O/a Dirigente de cada sessão apresentará a moção em discussão ao 

Conselho para seu parecer favorável geral, que poderá ser indicado da 
maneira que o/a Dirigente julgar conveniente  

 
6.3   Se o/a Dirigente da sessão assim o determinar, ou se o/a Dirigente solicitar 

o consentimento geral, qualquer membro/a solicitará que seja realizada uma 
votação, e tal pedido tiver o apoio de pelo menos um terço dos/as 
membros/as presentes e com direito a voto, então a votação será realizada 
por braços erguidos ou em cédulas, conforme decidir o/a Dirigente da 
sessão  

 
6.4  Em caso de votação, será necessária uma maioria simples, a menos que o/a 

Presidente, após consulta ao Comitê Permanente, ordene que alguma outra 
maioria se aplique  

  
 
Geral 
 
7.1 O/a Dirigente de uma sessão pode, após consulta ao Comitê Permanente, 

suspender a aplicação destas Diretrizes para parte ou para toda a sessão 



relevante, se o/a Dirigente julgar que isso conduz a uma melhor deliberação 
sobre os assuntos do que ante o Conselho  

 
7.2 O Conselho pode a qualquer momento, com o consentimento do Comitê 

Permanente, revogar, emendar ou complementar estas Diretrizes ou 
qualquer parte delas para a melhor condução das atividades do Conselho    
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