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EDITAL N. 005/GCE-RO/2019-2021. 

 

Dispõe sobre a convocação da 

Assembleia Geral Extraordinária 

do Grande Conselho Estadual 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 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 Extraordinária reunir-se-á de forma excepcional 

e por meio eletrônico no dia 31/10/20 às 14h00min para fins de prestação de 

contas e apresentação do orçamento para o ano seguinte 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: Primeiro Conselheiro ou 
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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. 

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. ORDEM DO DIA 

2.1. Apresentação da prestação de contas referente ao período 

compreendido entre 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, para 

aprovação da Assembleia Geral Extraordinária. 

2.2. Proposta orçamentária do GCE-RO para o ano de 2020/2021. 

2.3. Apresentação dos relatórios das atividades do Grande Conselho 

Estadual. 

3. DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO. 

3.1. A prestação de contas e orçamento do Grande Conselho será 

apresentada pelo Grande Tesoureiro Estadual, ou na sua ausência, por seus 

substitutos legais, após a leitura do parecer do Conselho Fiscal. 

3.2. Os relatórios deverão conter: 

3.2.1. Descrição das receitas e despesas. 

3.2.2. Evolução financeira; 

3.2.3. Orçamento previsto para o período de 2020/2021. 

4. DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DO GCE/RO. 

4.1. A prestação de relatórios de atividades do Grande Conselho será 

apresentada pelo Grande Mestre Estadual, Presidentes de Comissões ou, em 

suas ausências, por seus substitutos legais. 
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4.2. Os relatórios deverão conter: 

4.2.1. Descrição das atividades do GCE/RO no período de 01/10/19 a 

30/09/20. 

4.2.2. Atividades desenvolvidas pelas Comissões. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

5.1. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital, somente poderão 

ser feitas por meio de outro edital. 

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

interpretação ou o objeto deste EDITAL precluem em 05 (cinco) dias, contados da 

data da publicação deste. 

5.3. 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 setembro de dois mil e vinte. 

 

 

 
ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 


