
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

CIRCULAR N. 006/GCE-RO/2019-2021 

AOS MESTRES CONSELHEIROS E PRESIDENTES DE CONSELHO 

CAPÍTULOS DEMOLAYS E CONSELHOS CONSULTIVOS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO DE PARECERES. 

 

Prezados Sobrinhos e Irmãos; 

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos os pareceres da 

Oradoria de nosso Grande Conselho e Comissão de Legislação e Jurisprudência, 

emitidos em relação às propostas de alteração estatutária/regulamentar que foram 

encaminhas ao Secretário Estadual.  

Esclarecemos que esta publicidade se trata de cumprimento ao item n. 3.3.3 

do Edital n. 003/GCE-RO/2019-2021 e art. 5º do Decreto n. 010/GCE-RO/2019-2021, o 

qual estabeleceu que: “Após o parecer do Grande Orador Estadual e Comissão 

Permanente de Jurisprudência e Legislação, os membros especificados no art. 2º terão o 

prazo de 30 (trinta) dias para manifestação”. 

Informamos, ainda, que o prazo supracitado é preclusivo, sendo que, hipótese 

da proposta/emenda não for objeto de impugnação nesse lapso temporal, a mesma não 

poderá ser alvo de alteração, acréscimo ou supressão na Assembleia Geral, consoante 

art. 7º do Decreto n. 010/GCE-RO/2019-2021. 

Sendo o que se apresenta para o momento, deixamos nossos votos de 

elevada estima, rogando ao Pai Celestial que os ilumine e proteja. 

Porto Velho – RO, 26 de agosto de 2020. 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual  
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ANEXO I 

PARECER DA 

GRANDE ORADORIA 

DA ORDEM DEMOLAY 

DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 
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GRANDE ORADORIA DA ORDEM DEMOLAY DO ESTADO DE RONDÔNIA 

PARECER Nº 001/2020. 

Referente às propostas apresentadas no prazo 

estabelecido no DECRETO N. 010/GCE-

RO/2019-2021, que dispôs sobre a reforma 

estatutária/regulamentar e deu outras 

providências. 

CONSIDERANDO as atribuições prescritas no art. 10, § 2º do Estatuto Social, que 

estabelece que todas as alterações propostas devem ser submetidas e comentadas pelo 

Grande Orador Estadual; 

CONSIDERANDO o disposto no art. art. 3º do Decreto N. 010/GCE-RO/2019-

2021, que fixa o prazo de 30 (trinta) dias para comentários desta Oradoria, passo a 

discriminar as propostas protocoladas junto a Secretaria, conforme abaixo relacionado: 

 Proposta n. 01/2020: Simplifica a separação geográfica e adequa a nova 

realidade após a unificação; 

 Proposta n. 02/2020: Adequa a nova divisão administrativa de organização das 

regiões a legislação; 

 Proposta n. 03/2020: Estabelece requisitos para comprovar a presença do 

candidato a Grande Mestre Estadual/Grande Mestre Estadual Adjunto, mediante 

apresentação de certificado ou outro documento pertinente; 

 Proposta n. 04/2020: Diminui o prazo do edital para convocações das 

assembleias; 

 Proposta n. 05/2020: Diminui o número de comissões permanentes; 

 Proposta n. 06/2020: Adequa as atribuições da Comissão de Legislação e 

Jurisprudência ao novo regramento do Supremo; 

 Proposta n. 07/2020: Aumento o quadro de legitimados para apresentar 

alterações legais, de acordo com o novo regramento do Supremo. 
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Conforme já exarado pela Comissão de Legislação e Jurisprudência, as propostas 

apresentadas não possuem óbice legal para sua modificação e/ou inclusão, posto que 

não anula, restringe ou limita a autonomia política, econômica, financeira e administrativa 

do Grande Conselho, consoante art. 11 do Estatuto Social. 

Ademais, as propostas n. 01/2020; n. 02/2020; n. 04/2020 e n. 05/2020 buscam, 

tão somente, organizar questões administrativas já executadas pelo Grande Conselho ou 

visam dar mais celeridade/efetividade as diligências. 

A proposta n. 06/2020 se trata de mero desdobramento da alteração apresentada 

na proposta n. 005/2020. 

Já as propostas n. 03/2020 e 07/2020 apenas adaptam o texto legal ao modelo de 

minuta de Estatuto/Regulamento Geral, apresentados pelo Supremo Conselho DeMolay 

Brasil e disponível no SISDM. 

Desta feita, acompanho a cognição emitida pela Comissão de Legislação e 

Jurisprudência e dou PARECER FAVORÁVEL as propostas n. 01/2020; n. 02/2020; n. 

03/2020; n. 04/2020; 05/2020; 06/2020 e n. 07/2020, com fulcro no art. 38, inciso II do 

Estatuto Social do GCE/RO. 

Por consequência, uma vez que cumpridas as determinações do Grande Mestre 

Estadual, há de se dar publicidade aos pareceres para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

qualquer membro ativo e regular ou Conselho Consultivo de um Capítulo manifeste-se, 

sob pena de preclusão, conforme art. 10 do Estatuto Social do GCE/RO e art. 5º e art. 7º 

do Decreto n.010/GCE-RO/2019-2021. 

Porto Velho/RO, 22 de agosto de 2020. 

 

 

ERIC DE ABREU ORTIZ 

Grande Orador Estadual 
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ANEXO II 

PARECER DA 

COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO E 

JURISPRUDÊNCIA 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 001/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Estatuto Social 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 18 - A Jurisdição do Grande Conselho compreende entre os 
limites legais do Estado de Rondônia, Brasil. 
§ 1º - O Grande Conselho é dividido em 05 (cinco) regiões, 
compreendendo as zonas geográficas dos seguintes municípios: 
a) 1ª Região: Guajará-Mirim à Candeias do Jamari; 
b) 2ª Região: Itapuã do Oeste à Jaru; 
c) 3ª Região: Ouro Preto do Oeste à Presidente Médici; 
d) 4ª Região: Cacoal à Pimenta Bueno; 
e) 5ª Região: Vilhena. 
§ 2º - Os Capítulos e Organizações Afiliadas fundadas após a 
promulgação deste Estatuto Social serão anexados à região a que 
pertence geograficamente. 

  

Proposta: 

Art. 18 - A Jurisdição do Grande Conselho compreende entre os 
limites legais do Estado de Rondônia, Brasil. 
§ 1º - O Grande Conselho é dividido em 03 (três) regiões, 
compreendendo as zonas geográficas dos seguintes municípios: 
a) 1ª Região: Guajará-Mirim à Itapuã do Oeste; 
b) 2ª Região: Ariquemes à Ji-paraná; 
c) 3ª Região: Presidente Médici à Vilhena. 
§ 2º - Os Capítulos e Organizações Afiliadas fundadas após a 
promulgação deste Estatuto Social serão anexados à região a que 
pertence geograficamente. 

  

Justificativa: 
Proposta para simplificar a separação geográfica e se adequar a nova 
realidade após a unificação. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de alteração das regiões para fins administrativos. 

X   
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Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que o Grande Conselho 

detém a competência necessária para estabelecer tais divisões, de acordo com a 

necessidade, com base nos art. 1º; art. 8º, § 2º e art. 13 do Estatuto Social do GCE/RO. 

Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 18 do Estatuto Social do GCE/RO, com as devidas correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 002/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Regulamento Geral 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 66 - Durante o Congresso Estadual, preferencialmente, uma 
Assembleia Geral deve ser convocada para a eleição e posse nos 
cargos especificados no Estatuto Social, para escolha da sede do ano 
posterior a realização do Congresso Estadual subsequente e outras 
deliberações que se entender conveniente, observados os seguintes 
termos: 
(...) 
§ 2º - Haverá um rodízio das regiões administrativas para sediar o 
Congresso Estadual, devendo obedecer a sequência: 1ª Região, 2ª 
Região, 3ª Região, 4ªRegião e 5ª Região; 

  

Proposta: 

Art. 66 - Durante o Congresso Estadual, preferencialmente, uma 
Assembleia Geral deve ser convocada para a eleição e posse nos 
cargos especificados no Estatuto Social, para escolha da sede do ano 
posterior a realização do Congresso Estadual subsequente e outras 
deliberações que se entender conveniente, observados os seguintes 
termos: 
(...) 
§ 2º - Haverá um rodízio das regiões administrativas para sediar o 
Congresso Estadual, devendo obedecer a sequência: 1ª Região, 2ª 
Região e 3ª Região; 

  

Justificativa: 
Proposta para adequar a nova divisão administrativa de organização 
das regiões. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

proposta se trata de desdobramento da moção que altera as regiões para fins 

administrativos. 

X   
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Não vislumbramos óbice legal na pretensão, pois além de ser uma consequência 

lógica da alteração estatutária, o Grande Conselho detém a competência necessária para 

estabelecer tais divisões, de acordo com a necessidade, com base nos art. 1º; art. 8º, § 

2º e art. 13 do Estatuto Social do GCE/RO. 

Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 66, § 2º do Regulamento Geral do GCE/RO, com as devidas correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 003/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Estatuto Social 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 76 - Os candidatos deverão constituir candidaturas únicas 
(chapas) e possuir as seguintes qualificações: 
I - Grande Mestre Estadual e Grande Mestre Estadual Adjunto: 
(...) 
b) Ter pertencido a um Conselho Consultivo de um Capítulo ou 
Organização Afiliada, por pelo menos 03 (três) anos, ou ter pertencido 
a uma Administração Estadual ou Nacional por pelo menos 03 (três) 
anos e ter participado dos 02 (dois) últimos Congressos Estaduais;. 

  

Proposta: 

Art. 76 - Os candidatos deverão constituir candidaturas únicas 
(chapas) e possuir as seguintes qualificações: 
I - Grande Mestre Estadual e Grande Mestre Estadual Adjunto: 
(...) 
b) Ter pertencido a um Conselho Consultivo de um Capítulo ou 
Organização Afiliada, por pelo menos 03 (três) anos, ou ter pertencido 
a uma Administração Estadual ou Nacional por pelo menos 03 (três) 
anos e ter participado dos 02 (dois) últimos Congressos Estaduais, 
comprovado por certificado ou outro documento idôneo e oficial, 
emitido pelo Capítulo sede ou comissão organizadora do evento. 

  

Justificativa: 
Proposta para exigir a comprovação da presença do candidato 
mediante apresentação de certificado ou outro documento pertinente. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de desdobramento dos requisitos exigidos para candidatura 

aos cargos de Grande Mestre Estadual e Grande Mestre Estadual Adjunto. 

X X  
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Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que a exigência a 

fiscalização da Comissão Eleitoral, fixando um meio específico para comprovar o 

preenchimento dos requisitos ao cargo. 

Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 76, inciso I, alínea “b” do Estatuto Social do GCE/RO, com as devidas 

correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 004/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Estatuto Social 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 81 - O Grande Secretário Estadual em consonância com o 
Grande Mestre Estadual elaborará o edital de convocação de todas 
as Assembleias Gerais, enviando, pelo correio formal e eletrônico, 
aos Capítulos, Conselhos Consultivos e Organizações Afiliadas e aos 
membros do Grande Conselho, uma chamada para tal Assembleia, 
pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da mesma, indicando à 
hora, o lugar e a pauta, sem necessidade de convocação específica 
aos membros do colégio deliberativo. (NR) 

  

Proposta: 

Art. 81 - O Grande Secretário Estadual em consonância com o 
Grande Mestre Estadual elaborará o edital de convocação de todas 
as Assembleias Gerais, enviando, pelo correio formal e eletrônico, 
aos Capítulos, Conselhos Consultivos e Organizações Afiliadas e aos 
membros do Grande Conselho, uma chamada para tal Assembleia, 
pelo menos 60 (sessenta) dias antes da mesma, indicando à hora, o 
lugar e a pauta, sem necessidade de convocação específica aos 
membros do colégio deliberativo. (NR). 

  

Justificativa: 
Proposta para diminuir o prazo do edital para convocações das 
assembleias. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de alteração do prazo mínimo exigido para a convocação de 

Assembleia. 

Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que a exigência atende ao 

prazo já fixado no art. 42 do Estatuto Social e segue o mesmo lapso utilizado pelo 

Supremo Conselho DeMolay Brasil, conforme art. 47 de seu Estatuto. 

X   
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Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 81 do Estatuto Social do GCE/RO, com as devidas correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 005/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Regulamento Geral 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 3º - O Poder Executivo será auxiliado pelas seguintes Comissões 
Permanentes: 
I - Apelação; 
II - Planejamento de Convenção; 
III - Operações e Educação DeMolay; 
IV - Jurisprudência e Legislação; 
V - Nomeações, Honrarias e Prêmios; 
VI - Ritual e Liturgia; 
VII - Relações Fraternais; 
VIII - Comunicação e Marketing. 

  

Proposta: 

Art. 3º - O Poder Executivo será auxiliado pelas seguintes Comissões 
Permanentes: 
I - Apelação; 
II - Planejamento de Convenção; 
III - Jurisprudência e Legislação; 
IV - Nomeações, Honrarias e Prêmios; 
V - Ritual e Liturgia; 
VI - Comunicação e Marketing. 

  

Justificativa: Proposta para diminuir o número de comissões permanentes. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de alteração do prazo mínimo de comissões permanentes. 

Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que o Grande Mestre 

Estadual pode nomear/criar, a qualquer tempo, a comissão que entender pertinente, 

conforme do art. 3º, § 1º e art. 13 do Regulamento Geral. 

X  X 
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Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 3º do Regulamento Geral do GCE/RO, com as devidas correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 006/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Regulamento Geral 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 8º - São atribuições da Comissão Permanente de Jurisprudência 
e Legislação: 
I - Analisar toda a legislação proposta que, antes de ser adotada, será 
encaminhada à mesma para os devidos termos e adequação ao 
Estatuto Social, sob supervisão do Grande Orador Estadual; 
II - Fazer às interpretações legais a pedido do Grande Mestre 
Estadual. Relatará na reunião atual sobre todos os assuntos referidos 
ou considerados por ela, ou que cheguem a seu conhecimento; 
III - Avaliar e supervisionar a boa relação do Estatuto Social e do 
Regulamento Geral; 
IV - Desempenhar outros encargos que lhe forem designados pelo 
Grande Mestre Estadual ou pela Assembleia Geral. 

  

Proposta: 

Art. 8º - São atribuições da Comissão Permanente de Jurisprudência 
e Legislação: 
I – elaborar e apresentar, por solicitação do Grande Mestre Estadual, 
proposta de emenda ao Estatuto Social, ao Regulamento Geral, ou 
projeto de lei complementar para votação e deliberação da 
Assembleia Geral;  
II – emitir parecer para deliberação da Assembleia Geral sobre: 
a) Proposta de emenda ao Estatuto Social e Regulamento Geral, 
exceto a de sua autoria; 
b) Projeto de lei complementar, exceto a de sua autoria; 
III – deliberar, por solicitação do Grande Mestre Estadual, sobre os 
casos omissos no Estatuto Social, neste Regulamento, nas leis e 
outras disposições, ad referendum da Assembleia Geral, devendo 
apresentar parecer ao Grande Mestre Estadual que o submeterá à 
apreciação da Assembleia Geral na primeira oportunidade;  
IV – emitir parecer nos processos de arguição de ilegalidade do 
Estatuto Social ou Regulamento Geral e demais diplomas legais da 
Ordem DeMolay; 
V – emitir parecer, por solicitação do Grande Mestre Estadual, sobre 
questões de direito. 
§1º. Qualquer membro que acredite ter ocorrido uma violação a 
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qualquer legislação estadual poderá encaminhar reclamação a 
Comissão por escrito, por meio da Grande Secretaria Estadual; 
§2º. Recebida a reclamação, a Comissão deverá deliberar em até 30 
(trinta) dias; 
§3º. A decisão da Comissão será encaminhada ao Grande Orador 
Estadual com cópia para o Grande Mestre Estadual. 

  

Justificativa: 
Proposta para adequar as atribuições ao novo regramento do 
Supremo.. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de alteração do texto que versa sobre as responsabilidades da 

Comissão Permanente de Jurisprudência e Legislação. 

Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que a proposta reproduz o 

texto utilizado na minuta fornecida pelo Supremo Conselho, que trata do modelo padrão a 

ser utilizado pelo Grande Conselho Estadual. 

Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 8º do Regulamento Geral do GCE/RO, com as devidas correções. 

   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA 

PARECER Nº. 007/2020/GCE-RO. 

PROPONENTE: João Gabriel Endringer 

CAPÍTULO: Monteiro Lobato nº. 421 

DIPLOMA LEGAL: Estatuto Social 

SITUAÇÃO: Alteração   Inclusão   Revogação  

 

Texto atual: 

Art. 10 - A apresentação de proposta de alteração ao Estatuto Social 
e Regulamento Geral, deverá ser apresentada por um membro ativo e 
regular ou pelo Conselho Consultivo de um Capítulo devidamente 
regular.  
§ 1º - Uma proposta de alteração não será adotada pelo Grande 
Conselho a não ser que tenha sido enviada ao Grande Secretário 
Estadual por escrito e na forma da proposta, pelo menos 30 (trinta) 
dias antes da Assembleia Geral, na qual deve ser submetida. Será 
incluída na pauta da convocação da Assembleia Geral que será 
publicada e divulgada em 60 (sessenta) dias antes de sua realização;  
§ 2º - Todas as alterações propostas devem ser submetidas e 
comentadas pelo Grande Orador Estadual e pela Comissão 
Permanente de Jurisprudência e Legislação, podendo ser modificado 
pelo Grande Conselho, enquanto estiver em consideração, porém tal 
modificação deve estar estritamente de acordo com o assunto; 
§ 3º - Uma alteração proposta somente poderá ser adotada pelo voto 
afirmativo de 2 /3 (dois terços) do colégio deliberativo na Assembleia 
Geral. 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;  
§ 4º - Terão direito a voto para alterações, acréscimos ou supressões 
a este Estatuto Social, os membros do colégio deliberativo. 

  

Proposta: 

Art. 10 - São capazes para propor emendas ao Estatuto Social e ao 
Regulamento Geral, bem como elaboração e alterações de 
Legislação Complementar do Grande Conselho: 
I – o Mestre Conselheiro de um Capítulo que esteja regular perante o 
Grande Conselho; 
II – o Presidente de Conselho Consultivo de um Capítulo que esteja 
regular perante o Grande Conselho; 
III – o Grande Mestre Estadual e os demais integrantes da Diretoria 
Executiva; 
IV – o Mestre Conselheiro Estadual e o Mestre Conselheiro Estadual 
Adjunto. 
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§ 1º - Uma proposta de alteração não será adotada pelo Grande 
Conselho a não ser que tenha sido enviada ao Grande Secretário 
Estadual por escrito e na forma da proposta, pelo menos 30 (trinta) 
dias antes da Assembleia Geral, na qual deve ser submetida. Será 
incluída na pauta da convocação da Assembleia Geral que será 
publicada e divulgada em 60 (sessenta) dias antes de sua realização;  
§ 2º - Todas as alterações propostas devem ser submetidas e 
comentadas pelo Grande Orador Estadual e pela Comissão 
Permanente de Jurisprudência e Legislação, podendo ser modificado 
pelo Grande Conselho, enquanto estiver em consideração, porém tal 
modificação deve estar estritamente de acordo com o assunto; 
§ 3º - Uma alteração proposta somente poderá ser adotada pelo voto 
afirmativo de 2 /3 (dois terços) do colégio deliberativo na Assembleia 
Geral. 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;  
§ 4º - Terão direito a voto para alterações, acréscimos ou supressões 
a este Estatuto Social, os membros do colégio deliberativo. 

  

Justificativa: 
Proposta para adequar os legitimados ao novo regramento do 
Supremo.. 

 

PARECER: Considerando as atribuições desta comissão, conforme prescreve o 

art. 8º, inciso I do Regulamento Geral do Grande Conselho de Rondônia, observo que a 

presente proposta se trata de alteração do texto que versa sobre a legitimidade para 

apresentar alterações/emendas a legislação estadual. 

Não vislumbramos óbice legal na pretensão, uma vez que a proposta reproduz o 

texto utilizado na minuta fornecida pelo Supremo Conselho, que trata do modelo padrão a 

ser utilizado pelo Grande Conselho Estadual. 

Ademais, não se tratam de nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 11 do 

Estatuto Social, o qual estabeleceu que: “Não será objeto de deliberação a proposta de 

alteração que anule, restrinja ou limite a autonomia política, econômica, financeira e 

administrativa do Grande Conselho”. 

Desta feita, esta comissão emite parecer favorável a proposta de alteração do 

art. 10 do Estatuto Social do GCE/RO, com as devidas correções. 
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   Ressalvado eventual comentário do Grande Orador (art. 10, § 2º do Estatuto 

Social do GCE/RO), é o nosso parecer. 

 Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

GUTEMBERGUES M. DA SILVA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação e Jurisprudência 

 


