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EDITAL N. 004/GCE-RO/2019-2021 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
envio do Regimento Interno dos 
Capítulos, Cortes de Chevalier e 
Preceptoria de Legião de Honra 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 necessidade de adequação dos regimentos internos com os 
Estatutos Sociais, Regras e Regulamentos do Supremo Conselho e do Grande Conselho 
Estadual; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 127, parágrafo único do Regulamento Geral 

do Supremo Conselho a qual dispõe que o Capítulo poderá ter um Estatuto Social ou 
Regimento Interno a qual para ter sua validade deverá ser aprovado pelo Grande 
Conselho Estadual para ser válido; 

CONSIDERANDO o teor do art. 52, §5º do Regulamento Geral do Supremo 

Conselho a qual dispõe que a Corte poderá aprovar um regulamento próprio, que 
deverá ser aprovado pelo Grande Mestre Estadual; 

CONSIDERANDO o estabelecido no art. 49, §5º do Regulamento Geral do 

Supremo Conselho, o qual prescreve que a Preceptoria de Legião de Honra poderá 
aprovar um regulamento próprio, que deverá ser aprovado pelo Grande Mestre Estadual; 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do envio dos regimentos internos dos 
Capítulos, Cortes de Chevalier e Preceptoria de Legião de Honra para o Grande 
Conselho, a fim de que o mesmo avalie e homologue para ter validade, resolve publicar 
o seguinte EDITAL: 

1. DO PROCEDIMENTO E DOS PRAZOS. 

1.1. O Grande Conselho Estadual recomenda que as organizações afiliadas 
adotem como documento oficial o regimento interno; 

1.2.. Fica estabelecido o período de 21/07/2020 a 21/11/2020 para o envio dos 
regimentos internos das instituições acima descritas, caso as mesmas optem em fazê-
los; 

1.3. O regimento interno deverá estar acompanhado com a ata da reunião a qual 

foi aprovado o regimento; 

1.4. Os Grandes Oradores Estaduais e a Comissão de Jurisprudência e 
Legislação estarão à disposição para sanar as dúvidas existentes quanto ao 
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procedimento, composição ou quaisquer dúvidas existentes no decurso da elaboração 

dos regimentos internos; 

1.5. Após o parecer do Grande Orador Estadual e da Comissão Permanente de 
Jurisprudência e Legislação, será concedido um prazo de 30 (trinta) dias para as 
correções apontadas; 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

2.1. O protocolo do regimento interno deverá ser depositado até a data 
estabelecida no item 1.2 de forma eletrônica, junto a Grande Secretaria Estadual, por 
intermédio do e-mail: “gse@demolayro.org.br” e a Grande Oradoria Estadual, para o e-
mail: “goe@demolayro.org.br”. 

2.2. O presente edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

2.2.1. Início do prazo para envio da proposta de regimento interno pelos 
Capítulos, Cortes e Preceptoria de Legião de Honra: 21/07/2020; 

2.2.2. Análise das propostas pelo Grande Orador Estadual e Comissão 
Permanente de Jurisprudência e Legislação: 21/08/2020 a 21/12/2020. 

2.2.3. Prazo de 30 (trinta) dias para o envio das correções apresentadas – caso 
existente –, para a validação pelo Grande Conselho Estadual; 

2.3. O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 
publicações do presente EDITAL, 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 um dias do mês de julho 
de dois mil e vinte. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 
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