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EDITAL N. 002/GCE-RO/2019-2021. 

 

Dispõe sobre a convocação da 

Assembleia Geral Ordinária do 

Grande Conselho Estadual da Ordem 

DeMolay do Estado de Rondônia 

para eleições ao Gabinete Estadual. 

 
 

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) e a recomendação do Ministério da Saúde de 

evitar aglomerações para diminuir o risco de contágio da doença; 

CONSIDERANDO o que estabelece nossa legislação estadual, notadamente o 

art. 66 do Regulamento Geral do GCE/RO e prazo estabelecido no art. 81 de nosso 
Estatuto Social, resolve publicar o seguinte EDITAL: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

1.1. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á de forma excepcional e por meio 

eletrônico no dia 26/09/20 para fins de votação aos cargos de MESTRE CONSELHEIRO 

ESTADUAL e MESTRE CONSELHEIRO ESTADUAL ADJUNTO e deliberará, em 

primeira convocação, com o quórum de maioria absoluta de seus votantes. Em segunda 

convocação, 15 (quinze) minutos após, com o quórum mínimo de 1/3 (um terço). Por fim, 

em terceira e última convocação, transcorrida mais de 30 (trinta) minutos, respeitando-se 

o quórum mínimo de 10% (dez por cento) de seus votantes e será redigida por este 

edital. 

1.2. As votações serão deliberadas por maioria simples de votos dos Mestres 

Conselheiros e dos Presidentes de Conselhos Consultivos dos Capítulos regulares, 

presentes durante a Assembleia Geral Ordinária. 

1.2.1. Na ausência do Mestre Conselheiro, o Capítulo poderá ser representado 

pelos seus substitutos legais, quais sejam o Primeiro Conselheiro ou o Segundo 

Conselheiro e que também devem estar regulares perante o Supremo Conselho DeMolay 

Brasil. 

1.2.2. Na ausência do Presidente do Conselho Consultivo, este poderá ser 

representado por um Mestre Maçom regular membro do Conselho Consultivo. 
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1.2.3. No ato da votação, o substituto legal deverá estar munido de carta, 

assinada pelo detentor do direito ao voto, autorizando-lhe sua substituição na votação, 

caso contrário, será declarada sua ausência. 

1.2.4. É vedado em qualquer hipótese, o voto por procuração ou manifestado por 

escrito e não se dará eleição por aclamação. 

1.2.5. Os votos em brancos e nulos não serão contabilizados. 

2. DA VOTAÇÃO PARA OS CARGOS DE MESTRE CONSELHEIRO ESTADUAL 

E MESTRE CONSELHEIRO ESTADUAL ADJUNTO. 

2.1. A seleção de candidatos será feita entre DeMolays ativos e regulares, que 

tenham atingido a idade civil de 18 (dezoito) anos e não tenham atingido a idade de 21 

(vinte e um) anos até a data da sua instalação e que tenham exercido o cargo de Mestre 

Conselheiro de um Capítulo regular na jurisdição deste Grande Conselho, observadas as 

seguintes exigências: 

I - Que tenha dado posse ao seu sucessor, até 30 (trinta) dias anterior à data da 

eleição; 

II - Que tenha sido regularmente inscrito na Grande Secretaria Estadual, até 30 

(trinta) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária; 

III - Ser e permanecer residente na unidade da federação para a qual foi eleito. 

2.2. Os candidatos devem estar regulares junto ao Grande Conselho Estadual 

da Ordem DeMolay do Estado de Rondônia e ao Supremo Conselho DeMolay Brasil. 

2.3. Os candidatos deverão constituir candidaturas únicas (chapas). 

2.4. Caso haja desistência por parte do candidato ao cargo de Mestre 

Conselheiro Estadual, o candidato ao cargo de Mestre Conselheiro Estadual Adjunto da 

mesma chapa passará a ser o candidato a Mestre Conselheiro Estadual, se houver 

interesse do mesmo. 

2.4.1. A comissão eleitoral decidirá pela possibilidade de candidatura de um novo 

membro regular, a fim de integrar a referida chapa. 

2.5. Cada chapa terá direito ao uso de 15 (quinze) minutos, a fim de apresentar 

seu plano de trabalho e será dada a cada Capítulo regular, representado pelo seu Mestre 

Conselheiro ou Presidente do Conselho Consultivo, o direito de fazer até 02 (duas) 

perguntas a cada chapa concorrente. 

2.6. Em caso de empate na eleição para Mestre Conselheiro Estadual e Mestre 

Conselheiro Estadual Adjunto, será realizada nova votação, somente com os candidatos 
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empatados com maior número de votos. Permanecendo o empate, será declarado eleito, 

na seguinte ordem: 

I - A chapa do candidato a Mestre Conselheiro Estadual com maior idade. 

II - A chapa do candidato a Mestre Conselheiro Estadual que há mais tempo tenha 

sido conferido o Grau Iniciático. 

2.7. A chapa que desejar interpor recursos contra o resultado da eleição deverá 

fazê-lo formalmente durante a Assembleia ao presidente da mesa e a Comissão Eleitoral, 

que após consultar os membros da mesma, decidirá pela submissão ou não ao colégio 

deliberativo da Assembleia Geral Ordinária, que deliberará pelo deferimento ou 

indeferimento do recurso. 

2.8. Os candidatos deverão encaminhar um requerimento devidamente assinado 

até 30 (trinta) dias da data para as eleições, ao Grande Secretário Estadual, solicitando o 

respectivo registro e contendo, no mínimo, os seguintes as seguintes informações: 

I - nome completo; 

II - número da Identidade DeMolay; 

III - cargo almejado; 

IV - nome e número do Capítulo de origem; 

V - cópia digitalizada da carteira de identidade; 

VI - cópia digitalizada do CPF; 

VII - comprovante de residência (referente ao período dos últimos 3 meses); e 

VIII - declaração emitida pelo Grande Conselho de origem do candidato, 

informando o período em que o mesmo exerceu o cargo de Mestre Conselheiro; 

IX - declaração de regularidade (administrativa e financeira) do Capítulo ao qual 

pertence. 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

3.1. A Comissão Eleitoral será formada por 05 (cinco) membros nomeados pelo 

Grande Mestre Estadual, através de Ato, sendo presidida pelo Mestre Conselheiro 

Estadual e, quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital, somente poderão ser 

feitas por meio de outro edital. 

3.2. No impedimento da participação de algum dos membros da comissão, o 

Grande Mestre Estadual nomeará a nova composição, substituindo apenas os membros 

faltosos. 
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3.3. A Comissão Eleitoral deverá analisar o requerimento de inscrição da chapa e 

divulgar a sua decisão aos interessados, seja pela sua homologação ou inabilitação, em 

até 05 (cinco) dias após seu registro. 

3.4. Conhecidas as decisões proferidas pela Comissão Eleitoral, os candidatos 

terão o prazo de 02 (dois) dias para apresentar recurso que indeferiu sua habilitação, 

sendo que tal recurso deve ser direcionado à Comissão Eleitoral, a qual a reformará ou 

ratificará sua decisão, por meio de parecer fundamentado, em até 02 (dois) dias. 

3.5. Fica estabelecido que os pedidos de candidaturas para os cargos eletivos do 

Gabinete Estadual sejam encaminhados, exclusivamente, por meio eletrônico ao Grande 

Secretário Estadual, mediante e-mail: gse@demolayro.org.br. 

3.6. Eventuais questionamentos sobre a redação, a forma, o conteúdo, a 

interpretação ou o objeto deste EDITAL precluem em 15 (quinze) dias, contados da data 

da publicação deste. 

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

publicações do presente EDITAL, 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 

mailto:gse@demolayro.org.br

