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EDITAL N. 003/GCE-RO/2019-2021 

Dispõe sobre a reforma 

estatutária/regulamentar e dá outras 

providências. 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, Grande Mestre Estadual, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do Grande Conselho Estadual da 

Ordem DeMolay do Estado de Rondônia, pelo Estatuto Social e pelas Regras e 

Regulamentos do Supremo Conselho DeMolay Brasil; 

CONSIDERANDO a pandemia do coronavírus (COVID-19) decretada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO a paralisação de atividades da Ordem DeMolay no Estado 

determinada pelo Decreto nº 006/GCE-RO/2019-2021; 

CONSIDERANDO a autorização estabelecida pela Lei n. 14.010/20, que dispõe 

sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado no período da pandemia; 

CONSIDERANDO a Assembleia Geral Ordinária convocada no Edital n. 

002/GCE-RO/2019-2021, resolve publicar o seguinte EDITAL: 

1. DO PROCEDIMENTO E DOS PRAZOS.

1.1. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste, 

para fins de apresentação de propostas de alterações ou emendas ao Estatuto Social e 

Regulamento Geral do Grande Conselho do Estadual de Rondônia. 

1.2. A apresentação de proposta deverá ser apresentada por um membro ativo e 

regular ou pelo Conselho Consultivo de um Capítulo devidamente regular, conforme art. 

10 do Estatuto Social do GCE/RO. 

1.3. Findadas as apresentações, o Grande Orador Estadual e a Comissão 

Permanente de Jurisprudência e Legislação terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

comentarem as alterações propostas. 
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1.4. O Grande Conselho poderá alterar as propostas, durante esse período de 

análise, contudo, eventual modificação deve estar estritamente de acordo com o assunto. 

1.5. Após o parecer do Grande Orador Estadual e Comissão Permanente de 

Jurisprudência e Legislação, os membros especificados no item 1.2 terão o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestação. 

1.6. Na hipótese da proposta/emenda não for objeto de impugnação no prazo do 

item anterior, a mesma não poderá ser alvo de alteração, acréscimo ou supressão na 

Assembleia Geral. 

2. DA LEGITIMIDADE E LIMITAÇÕES. 

2.1. Terão direito a voto para alterações, acréscimos ou supressões somente os 

Mestres Conselheiros e os Presidentes dos Conselhos Consultivos de Capítulos 

regulares, que compõem o Colégio deliberativo prescrito no § 13º do art. 8º do Estatuto 

Social do GCE/RO. 

2.2. Não será admitida a deliberação de proposta que anule, restrinja ou limite a 

autonomia política, econômica, financeira e administrativa do Grande Conselho. 

2.3. Eventual alteração proposta será adotada somente pelo voto afirmativo de 2/3 

(dois terços) do colégio deliberativo na Assembleia Geral. 

2.4. Qualquer alteração torna-se efetiva ao término da Sessão onde a alteração foi 

adotada, exceto as matérias referentes a finanças que se tornam efetivas no Ano Fiscal 

subsequente. 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

3.1. O protocolo da propostas/emenda no prazo estabelecido no item 1.1 deve ser 

efetuado de forma eletrônica, junto ao Grande Secretario Estadual, por intermédio do e-

mail: “gse@demolayro.org.br”. 

3.2. Incumbe ao proponente utilizar o modelo que acompanha este EDITAL para 

apresentar formalmente sua pretensão (ANEXO I), sendo que o mesmo estará disponível 

mailto:gse@demolayro.org.br
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– bem como uma cópia de seu Estatuto e Regulamento –, no site do GCE/RO 

“https://demolayro.org.br”. 

3.3. O presente edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

3.3.1 Abertura de prazo para apresentação de propostas de alterações ou 

emendas ao Estatuto Social e Regulamento Geral do Grande Conselho do Estadual de 

Rondônia: 22/06/20 a 22/07/20. 

3.3.2. Análise das propostas pelo Grande Orador Estadual e Comissão 

Permanente de Jurisprudência e Legislação: 23/07/20 a 22/08/20. 

3.3.3. Prazo preclusivo para manifestação do após o parecer do Grande Orador 

Estadual e Comissão Permanente de Jurisprudência e Legislação: 23/08/20 a 22/09/20. 

3.4. O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente DECRETO, que entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do 

Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos vinte e dois dias do mês de junho 

de dois mil e vinte. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE EMENDA 

Este formulário deve ser usado para enviar ao Grande Conselho Estadual da 

Ordem DeMolay do Estado de Rondônia (GCE-RO), uma proposta de emenda ao 

Estatuto Social, ao Regulamento Geral e ao Código de Ética e Disciplina. 

Selecione a publicação para a qual você proporá uma emenda: 

Estatuto Social   Regras e Regulamentos   

 

Qual o Artigo? _________________________________________ 

Subscreva abaixo como o Artigo é lido atualmente na publicação a ser votada: 

 

 

O que você deseja fazer com este artigo? 

Excluir   Corrigir o texto   Realizar uma alteração  

 

Subscreva abaixo como o Artigo deverá ser lido, caso a mudança seja aprovada: 

 

 

Explique abaixo os motivos que o levaram a propor a mudança: 

 

 

_________________________________ 

(Proponente da Emenda) 


