
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

EDITAL N. 001/GCE-RO/2019-2021 

 

Dispõe sobre a convocação para a 

Assembleia Geral da Ordem DeMolay do 

Estado de Rondônia e dá outras 

providências. 

 

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

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e Regulamento Geral do 

Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do Estado de Rondônia, pelo 

Estatuto Social e pelas Regras e Regulamentos do Supremo Conselho da Ordem 

DeMolay para da República Federativa do Brasil, vem por meio deste CONVOCAR 

todos os DeMolays, Seniores DeMolays e Maçons regulares, para se fazerem 

presentes na Assembleia Geral da Ordem DeMolay do Estado de Rondônia, a ser 

realizada paralelamente durante o CONAMESCO, no dia 02 de fevereiro de 2020, 

às 09:30 horas, na cidade de Ouro Preto do Oeste - RO. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á e deliberará, em primeira 

convocação, com o quórum de maioria absoluta de seus votantes, em segunda 

convocação, 30 (trinta) 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 e propostas 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 substitutos legais: Primeiro Conselheiro ou Segundo Conselheiro, 

também regular no SCODRFB, em analogia ao disposto no § 1º do art. 27 do 

Estatuto Social do SCODRFB. 

1.2.2. Um Mestre Maçom regular desde que membro do Conselho Consultivo e 

também regular no SCODRFB, poderá substituir o Presidente do Conselho 

Consultivo, na votação, em analogia ao previsto no § 2º do art. 27 do Estatuto Social 

do SCODRFB. 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

1.2.3. No ato da votação, o substituto legal deverá estar munido de carta, assinada 

pelo detentor do direito ao voto, autorizando a sua substituição na votação, caso 

contrário, o votante será declarado ausente, em analogia ao descrito no § 3º do art. 

27 do Estatuto Social do SCODRFB. 

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

por escrito. 

2. ORDEM DO DIA 

Apreciação dos novos valores das taxas do GCE-RO para o biênio de 2020-2021. 

3. DAS PROPOSTAS DE NOVOS VALORES 

3.1. As propostas para alteração dos novos valores não poderão contrariar as 

normas e disposições contidas no Estatuto Social e Regras e Regulamentos do 

Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil. 

3.2. Os formulários para alteração estão disponíveis na área restrita do site: 

www.demolayro.com.br. 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital, somente poderão ser 

feitas por meio de outro edital. 

4.2. 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 - RO, aos vinte dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezenove. 

Porto Velho – RO, 19 de novembro de 2019. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

FELYPE EDUARDO RODRIGUES 

Grande Secretário Estadual 

 


