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ATO N. 053/GCE-RO/2019-2021. 

Dispõe sobre a nomeação da 

Comissão Eleitoral 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 e; 

CONSIDERANDO a eleição do Gabinete Estadual que ocorrerá na Assembleia Geral 

Ordinária convocada pelo Edital n. 002/GCE-RO/2019-2021; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 73 do Estatuto Social do GCE/RO; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a Comissão Eleitoral de 2020 para proceder à condução, apuração 

e proclamação dos resultados da eleição dos membros do Gabinete Estadual para o período 

administrativo 2020/2021, sob a presidência do primeiro: 

I – João Gabriel de Souza Endringer – ID n. 29330; 

II – Ricardo Sousa Rodrigues – ID n. 82553; 

III – Felippe Ivon Tomaz Azevedo Gambarra – ID n. 30623; 

IV – Rômulo Abel Rodrigues dos Santos – ID n. 96728 e; 

V – Samuel Clementino de Oliveira Rocha – ID n. 92223. 

Art. 2º - A Comissão Eleitoral tem as seguintes atribuições: 

I – Analisar os requerimentos de inscrição das candidaturas inscritas para a eleição 

do Gabinete Estadual em 2020; 

II – Emitir parecer favorável ou desfavorável sobre a homologação  das candidaturas,  

III – Promover os cadastros e publicações necessárias das chapas homologadas; 
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IV – Receber e julgar recursos porventura apresentados pelas chapas inscritas, 

reformando ou ratificando sua decisão por meio de parecer fundamentado; 

V – Proceder à apuração geral da eleição dos membros do Gabinete Estadual para o 

período administrativo 2020/2021 no dia 26 de setembro de 2020 e emitir comunicado oficial 

ao Grande Secretario Estadual. 

Parágrafo único. O mandato dos membros da Comissão supracitada se encerrará 

com a apuração e proclamação do resultado, resolvidas eventuais impugnações e/ou 

reclamações. 

Art. 3º - O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente ATO, que entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se 

as disposições em contrário. 

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

Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 

dois mil e vinte. 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 


