
 

Instruções para Petições a Conferencia Geral de 2016 
 

Igreja Mtodista Unida 
 
 

“Qualquer organização, membro clérigo, ou membro leigo da Igreja Metodista Unida, pode 
fazer petição para a Conferencia Geral... (¶507, Livro da  Disciplina da Igreja Metodista Unida 

2012) 
 

Formato para submissao de peticoes 
 

1. Todas as petições devem ser submetidas na forma digital, por via de e mail, CD, USB, ou 
através do portal da Conferencia Geral. As petições que não estejam na forma digital, 
deverão estar em forma digitada ou impressa, obedecendo ao formato abaixo. Submissões 
de manuscritos ou letra de impressa, não serão aceites. 

2. As petições devem ser digitadas, em espaço duplo.  Petitions must be typed, double-spaced. 
Microsoft Word ou outro software que permita que os ficheiros sejam gravados com o 
formato rich-text (RTF) pode ser usado.    

3. Não usar “Corretor Informático (Track Changes)” em nenhum momento da preparação de 
uma petição. Na use subscrito ou sobrescrito como e geralmente usado para notas de 
rodapé e notas de fim. Em vez de notas de rodapés e notas de fim, use citações no texto.  

4. A parte superior da primeira pagina da petição, deve se ler: 

 Numero total de Paginas:  
Titulo sugerido: (ex: “Estabelecer Quórum”);  
Paragrafo da Disciplina ou Resolução, se aplicável: (ex: “Disciplina ¶ 506” ou “Resolução 
N42”); 
Implicações no Orçamento Geral da Igreja: (Ex:. – “Implicações no Orçamento Geral da 
Igreja: Nenhuma ou Sim”);   
Implicações Globais: (Ex: – “Implicações Globais: Nenhuma ou Sim”) (Ver perguntas 
frequentes – pagina 2 – para mais informação sobre o Orçamento ou designações 
Globais) 
A parte inferior da pagina final da petição deve incluir:   
Data: 
Assinatura do Requerente: 
Identificação do requerente: (ex: - “Membro da Igreja Local”; “Secretario da Conferencia 
Anual”; etc.)  
Telefone:  
Fax: (se for aplicável) 
Endereço Eletrônico: (se for aplicável) 

“Cada petição deve ser assinada pela pessoa que a submete, acompanhado de identificação 
apropriada, tal como endereço, paroquia, ou relação com uma Junta ou Agencia da Igreja 
Metodista.” Números de telefones devem ser incluídos. “Todas as petições submetidos via fax 
ou correio eletrônico deve identificar o individuo que a submete, acompanhado de identificação 
como acima, e deve conter endereço de correio eletrônico digital valido de retorno ou um fax de 



 

retorno através do qual o requerente poderá ser alcançado. Assinaturas eletrônicas serão 
admitidas em conformidade com as praticas comerciais comuns. (¶507.3, Livro da Disciplina).” 

 
 

Conteúdo do Texto da Petição  

“Cada petição deve abordar um assunto, se a Disciplina não e afetada; Caso a Disciplina seja 
afetada, cada petição deve abordar somente um paragrafo da Disciplina, a não ser que se dois 
ou mais parágrafos na Disciplina são muito relacionados de modo que uma mudança não afete 
também os outros, a petição pode solicitar a emenda desses parágrafos também, para torna-los 
consistentes um do outro.” (¶ 507.2, Livro da Disciplina )  

Mencionar a ação desejada, ex: “Emenda ¶ No._”; “Adicionar novo subparágrafo depois do¶ 
___”; e subtrair o seguinte; “Acrescentar novo paragrafo; etc.”.    

1. Use sublinhados simples para acréscimos propostos e  riscar  para possíveis exclusões.  

2. Não usar “corretores Informáticos” (Track changes) em nenhum momento na preparação 
da petição. Não usar subscrito ou sobrescrito, como e frequentemente usado para notas de 
rodapé e notas finais. Em vez de notas de rodapé e notas de fim, use citações no texto, 
conforme esta ilustrado na citação no Livro da Disciplina acima.   

 

Material de Apoio 

1. Requisitos financeiros antecipados devem ser incluídos ao texto da petição com 
apêndice e deve seguir a pagina final do texto da petição. 

 

“Todas as petições submetidas a Conferencia Geral, excepto as submetidas por membros da 
Igreja Metodista Unida e grupos das Igrejas Locais, que solicitem o estabelecimento de novos 
programas ou expansão dos programas já existentes, serão invalidas se não acompanhadas por 
dados de suporte que abordem assunto de requisites financeiros antecipados do programa.” 
((¶507.4, Livro da Disciplina) 

  

2. O proponente deve submeter a fundamentação de  qualquer extensão, porem somente as 
primeiras cinquenta (50) palavras da fundamentação serão impressas no Adavance Daily 
Christian Advocate ou disponível no web site CALMS online para cada petição. A 
fundamentação deve estar num texto em arquivo separado.  

 
Envio de Petições ao Secretário de Petições 

 

1. As Petições devem ser enviadas ao Secretario das Petições a partir de 1 de Abril de 2015. As 
petições sem media digital devem, ainda, ser digitadas, espaçamento duplo, e serem 
submetidas ate 1 de Julho de 2015, para permitir que haja tempo para transcrição. 
Submissões em manuscritos ou em letra de imprensa manual não serão aceites. “As 
Petições devem ser enviadas por um serviço postal Nacional no prazo máximo de 210 dias 
antes da sessão de abertura da Conferencia Geral (¶507.5, Livro da Disciplina). “Se as 
petições forem transmitidas por outros meios diferentes de serviços postais, devem estar 



 

nas mãos do Secretario de Petições no prazo máximo de 210 dias antes da sessão de 
abertura da Conferencia Geral (¶ 507.6, Livro de Disciplina).” Isto inclui o portador noturno. 
A data do prazo final e 13 de Outubro de 2015. 

2. As petições devem ser submetidas no website da CG2016 
www.gc2016.umc.org/petitionsubmission ou pelo e mail petitions@umpublishing.org (Este 
endereço eletrônico deve ser usado somente para petições.) 

  

3. As petições submetidas por e mail, devem possuir uma linha do assunto que identifique o 
proponente pelo ultimo nome e o conteúdo da petição. (ex: Martin – resolução 12) O texto 
da petição deve estar num anexo e a fundamentação, se estiver inclusa, deve ser o Segundo 
anexo. Somente uma petição deve ser submetida por e mail. 

4. Todas outra correspondência, incluindo questões acerca do processo de petição ou acerca 
do estado de determinadas petições devem ser enviadas para 
petitionsquestions@umpublishing.org depois de 1 de Abril de 2015 

5. As Petições (1 copia assinada e CD ou USB) poderão também ser submetidas via: 

U.S. Postal Service or Overnight Carriers

       (FedEx, UPS, DHL) to: 
 

       Gary W. Graves, Petitions Secretary 
       United Methodist General Confernece
       230 2nd Street
       Paris, KY 40361 

 
6. As petições vindas das conferencias anuais devem submetidas pelo secretario da 

conferencia anual dentro de 30 dias do encerramento da sessão da conferencia anual.  
 

Perguntas Frequentes 
 
O que e que significa dizer que uma petição tem ou não tem “Implicações no Orçamento 
Geral da Igreja”? 
 
Uma petição que causa a necessidade de financiamento (ex: criação de um novo programa, 
posição pessoal, requisitos de suporte, etc.) através dos deveres da Igreja geral, tem 
“Implicações Financeiras” para propósitos processuais da Conferencia Geral. Isto requeira 
revisão pelo Conselho Geral de Finança e Administração (GCFA) para verificar se o 
financiamento estará incluso no orçamento recomendado do quadriênio ou se requeira novo 
financiamento de alguma outra fonte (congregação local, distrito, conferencia anual, jurisdição, 
etc.) diferente dos deveres da igreja geral, não tem “Implicação Financeira.” 
 
O que significa dizer que uma petição tem ou não tem “Implicações Globais”? 
Uma petição que cause uma alteração no Livro de Disciplina ou o Livro de Resoluções ou não 
toma nenhuma ação ou posição para a denominação, tem “Implicações Globais” se esta:  

 For uma emenda constitucional.  

 Tiver efeito direto sobre o trabalho global das agencias globais. 

http://www.gc2016.umc.org/petitionsubmission
mailto:petitionsquestions@umpublishing.org


 

 Colocar requisitos ou expectativas sobre todas as conferencias anuais, distritos, ou 
paroquias não obstante se são alocadas nas jurisdições ou conferencias centrais.  

 Falar a preocupações sociais universais, independentemente das formas particulares do 
governo secular ou diferenças culturais.   


