CONFERÊNCIA INTERNACIONAL FRANCISCANA
DOS IRMÃOS E DAS IRMÃS DA ORDEM TERCEIRA REGULAR
Carta de anúncio – pelo site da CFI-TOR

26 de fevereiro de 2016
Queridos Irmãos, e queridas Irmãs,
Que a paz do Senhor esteja com vocês!
Com a carta de 1 de outubro de 2015, o Conselho de CIF-OTR solicitou as respostas para a quinta revisão
dos Estatutos da CIF-OTR. Como é do conhecimento de vocês, o conteúdo dos Estatutos foi aprovado
na última Assembléia em 2013, para ser votado na Assembléia em 2017. Obtivemos quatro respostas
por escrito, três de acordo com o que está escrito e uma referente a determinados pontos que
necessitam de possível modificação. Esta informação será considerada na nossa próxima reunião do
Conselho em maio de 2016.
Enquanto nos preparamos para a Assembleia de 2017, sabemos que teremos a votação dos membros
do próximo Conselho da CIF-OTR. Houve uma discussão na última Assembleia sobre a possibilidade
dos membros dos Conselhos Gerais serem eleitos para a CIF-OTR – os Estatutos atuais têm em
consideração apenas os Ministros Gerais. A revisão proposta do Estatuto 8.2.4 reza o seguinte:
(revisões destacadas):
A assembleia geral é a tomada de decisão e o órgão legislativo da CIF-OTR. A Assembléia Geral:
8.2.4.

elege o/a Presidente, que é um/a Ministro/a Geral, e cinco membros do Conselho, que são

Ministros/as ou Conselheiros/as Gerais nomeados/as pelos seus Ministros Gerais.
Esses membros representam devidamente
os diferentes ramos da Ordem Terceira Regular de São Francisco
as diferentes partes do mundo;
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Enquanto nos preparamos para a Assembleia de 2017, gostaríamos de saber a sua opinião sobre as
alterações propostas, como poderia ser votada no início da Assembleia e promulgada no momento da
votação no final da Assembléia.
Você concorda com esta proposta?
Você é a favor de tê-la implementado na próxima
Assembleia Geral da CIF-OTR, em 2017?
NOTA:

Isto não é uma votação, mas irá indicar a inclinação dos membros e será uma informação útil

para as próximas eleições em 2017
Nós nos reuniremos para trabalhar sobre a Agenda em da Assembléia, em maio, então pedimos que
vocês enviem suas respostas à Ir. Margherita por e-mail até 1º de abril de 2016. Obrigada pela atenção
dispensada. Seu interesse e sugestões são muito apreciados.
Que o tempo de Quaresma e Pascal seja abençoados!
Ir. Deborah LOCKWOOD, Presidente IFC-TOR
Ir. Celestine GIERTYCH, Vice-Presidente
Ir. Klara SIMUNOVIC, Conselheira
Ir. Maria do Livramento MELO DE OLIVEIRA, Conselheira
Ir. Sinclare, FCC, Conselheira
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