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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA CONVOCADA PELOS EDITAIS N. 002/GCE-

RO/2019-2021 E N. 003/GCE-RO/2019-2021. 

Em nome e por autorização do Supremo Conselho DeMolay Brasil, às 14h00min, foi 

realizada a Assembleia Geral Ordinária do Grande Conselho Estadual da Ordem 

DeMolay do Estado de Rondônia por meio eletrônico disponibilizado pelo link 

‘’meet.google.com/mvk-cyrs-iqr’’. Esta Assembleia Geral foi presidida pelo Grande 

Mestre Estadual, ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, com auxílio do Grande Mestre 

Estadual Adjunto, GUTEMBERGUES MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR e dos demais 

Oficiais, DeMolays e Maçons que assinaram o Livro de presença digital respectivo a esta 

Sessão pelo  link ‘’https://forms.gle/L3Qb4f6jUvpbATWv9’’. Dando inicio à assembleia, 

foi realizada a votação das 07 (sete) propostas de alteração estatutária e/ou 

regulamentar, conforme passo a discriminar: Proposta n. 01/2020 - simplifica a 

separação geográfica e adequa a nova realidade após a unificação - 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. Aprovada por unanimidade. Proposta n. 02/2020 – adequa a nova 

divisão administrativa de organização das regiões a legislação – 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 

https://forms.gle/L3Qb4f6jUvpbATWv9
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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. 

Aprovada por unanimidade. 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 – 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. 

Aprovada por unanimidade. Proposta n. 04/2020 – diminui o prazo do edital para 

convocações das assembleias – 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). Aprovada por unanimidade. Proposta n. 

05/2020 – diminui o número de comissões permanentes – 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 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

www.demolayro.org.br 

Dia 18 de março - Dia do DeMolay - Lei Estadual n. 2.567/2011 

Rua Tabajara, n. 2651, bairro liberdade, Porto Velho – RO 

CEP 76.803-876 

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. Aprovada por unanimidade. Proposta 

n. 06/2020 – adequa as atribuições da Comissão de Legislação e Jurisprudência ao novo 

regramento do Supremo – 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 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. Aprovada por unanimidade. Proposta n. 07/2020 

– Aumento o quadro de legitimados para apresentar alterações legais, de acordo com o 

novo regramento do Supremo – 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 
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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. § 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. Aprovada por unanimidade. Após a aprovação das reformas estatutarias, 

reuniram-se os membros com direito a voto para deliberar sobre a eleição e instalação do 

novo Gabinete Estadual para o período de 2020/2021. Com a palavra, o Grande Mestre 

Estadual ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA apresenta os candidatos para Assembleia 

Geral. Após a explanação do plano de governo da chapa “Virtus”, realizada pelo Irmão 

LUCCA MICHELETTI DAMBRÓS, foi dado início ao pleito eletivo realizado pelo SisDM. O 

Grande Tesoureiro Estadual DIEGO RAMOS SILVA, fez uma breve apresentação das 
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prestações de contas e ensinou a todos os presentes na assembleia a como acessar pelo 

SisDM as contas em tempo real e ainda sobre a prestação de conta o Grande Mestre 

Estadual falou que terá uma assembleia extraordinária no dia 30/10/2020. O Grande 

Mestre Estadual ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA parabenizou o trabalho da gestão do 

Gabinete Estadual liderado pelo o JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER e terminou 

dizendo o quanto Rondônia alavancou em referência nacional. O Mestre Conselheiro 

Estadual JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER falou de seu plano governo inicial e o 

que realizou de projetos desde quando assumiu o cargo, completou dizendo dos projetos 

que o Gabinete Estadual participou a nível nacional, e por fim, agradeceu seus secretários 

e os membros do seu Capitulo por todo apoio dado, mesmo em situação pandêmica que 

nos encontramos. Após o resultado do pleito eleitoral realizado via SisDM, foi aprovada 

pela a maioria dos votos a nova composição do Gabinete Estadual da Ordem DeMolay de 

Rondônia, ficando assim composta: Mestre Conselheiro Estadual: ESTHEVAN LIMA 

ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido em 05/02/2000, residente e domiciliado na Av, 

projetada 3839, casa 34, Bairro Nova Esperança, Condomínio Alberto Jaquier Porto 

Velho/RO, portador do CPF nº. 024.880.382-45 e RG nº. 1373299 SSP/RO. Mestre 

Conselheiro Estadual Adjunto: LUCCA MICHELETTI DAMBRÓS, brasileiro, solteiro, 

nascido em 29/01/2002, residente e domiciliado na Av. 6 de maio, 645, apto 101, Bairro 

Urupá, Ji-Paraná/RO Rondônia, portador do CPF nº. 792.161.102-87 e RG nº. 1316639 

SSP/RO. Nada mais havendo a se tratar, procedeu ao encerramento, sendo que os 

trabalhos tiveram seu término às 16h00min. Eu, ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, Grande 

Secretário Estadual Adjunto, lavrei a seguinte ata, que depois de lida, discutida e 

aprovada, subscrevo e assino juntamente com o Grande Mestre Estadual, ULYSSES 

SBSCZK AZIS PEREIRA.  

26 de setembro de 2020 - Ouro Preto do Oeste – RO 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA ANDRE PEREIRA DA SILVA 

GRANDE MESTRE ESTADUAL GRANDE SECRETARIO ESTADUAL 
ADJUNTO 

 


