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DECRETO N. 009/GCE-RO/2019-2021 

Dispõe sobre a realização das 

eleições capitulares 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); 

CONSIDERANDO a paralisação de atividades da Ordem DeMolay no estado 

determinada pelo Decreto nº 006/GCE-RO/2019-2021; 

CONSIDERANDO a faculdade prescrita ao Grande Conselho mediante Decreto 

nº. 6/2019-2021 de 26 de maio de 2020, emitido pelo Supremo Conselho DeMolay Brasil; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer que as eleições capitulares sejam realizadas, 

excepcionalmente, de forma virtual/on-line e mediante utilização do sistema 

disponibilizado pelo Supremo Conselho DeMolay Brasil. 

Art. 2º - As eleições compreenderão a escolha da nova diretoria do Capítulo ou 

reeleger a atual, total ou parcialmente, não sendo permitida a prorrogação de mandato ou 

nomeação pelo Conselho Consultivo, conforme Ofício Circular nº. 20/2019-2021, de 

expedida em 26 de abril de 2020. 

Art. 3º - Para fins de cômputo de presença dos candidatos e votantes, deve ser 

utilizada como termo final a data de 16/03/20, dia que antecedeu a suspensão 

determinada pelo Decreto nº. 005/GCE-RO/2019-2021.  

Art. 4º - Fica dispensada a realização do exame de proficiência, bem como a 

composição dos cargos providos por nomeação para essa eleição. 
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Art. 5º - Outros critérios de regularidade estabelecidos no regimento interno do 

Capítulo, a exemplo da tesouraria, serão dirimidas pelo Conselho Consultivo. 

Art. 6º - O Presidente do Conselho, Mestre Conselheiro ou Escrivães serão 

responsáveis pelos cadastros necessários para fins de utilização do sistema eleitoral on-

line. 

Art. 7º - Os Capítulos terão até o dia 27 de junho do ano corrente para realizarem 

as eleições e 05 (cinco) dias úteis para informarem a composição da nova administração 

ao Grande Conselho. 

Art. 8º - A instalação dos Oficiais será efetivada por ato, expedido pelo Grande 

Conselho e, na hipótese de retorno das atividades, o Capítulo poderá realizar a 

Cerimônia de Instalação dos Oficiais, que terá cunho simbólico. 

 Art. 9º - Os DeMolays que alcançarem a maioridade antes da eleição e instalação 

da nova diretoria serão considerados inelegíveis e impossibilitados de serem instalados. 

Art. 10 – Na hipótese do Capítulo não ter Estatuto Social ou se esse for omisso 

quanto ao período de mandato, prevalecerá a regra geral de seis meses, ressaltando que 

eventual alteração no Estatuto Social só terá aplicabilidade para a eleição subsequente. 

Art. 11 - O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros 

e publicações do presente DECRETO, 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 três dias do mês de maio do ano 

de dois mil e vinte. 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 


