
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

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

 

Convoca a Assembleia Geral da Ordem 

DeMolay do Estado de Rondônia e 

disciplina as regras da Eleição Estadual 

2021 para a Diretoria Executiva do Grande 

Conselho Estadual 2021/2023, Gabinete 

Estadual 2021/2022 e Conselho Fiscal 

2021/2023. 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, Grande Mestre Estadual de 

Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto e 

Regulamento Geral do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do 

Estado de Rondônia e pelo Estatuto Social e pelo Regulamento Geral do 

Supremo Conselho DeMolay Brasil; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que o Grande Conselho Estadual é entidade autônoma da Ordem 

DeMolay no âmbito de sua jurisdição; 

 

2. Que a Assembleia Geral dos membros do Grande Conselho Estadual de 

Rondônia (GCE-RO) ocorre anualmente durante o Congresso Estadual da 

Ordem DeMolay rondoniense, conforme art. 66 do Regulamento Geral do GCE-

RO; 

 

3. Que, de acordo com os artigos 74 a 75, II e III do Estatuto Social do 

GCE-RO, definem-se os membros da Diretoria Executiva os quais são eleitos 

para um mandato de dois anos, que se completarão no mês de setembro de 

2023; 

 

4. Que, de acordo com o art. 75, II do Estatuto Social do Supremo 

Conselho DeMolay Brasil, os membros do Gabinete Estadual são eleitos para 

um mandato de um ano, que se completará no mês de setembro de 2022; e 

 

5. Os termos da legislação vigente, notadamente o contido no título IV e no 

art. 42 do Estatuto Social do GCE-RO, resolve publicar o seguinte: 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

SEÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Art. 1º Convocar todos os DeMolays, Seniores DeMolays e Maçons 

regulares, especialmente os que têm direito a voto conforme art. 42.A, §1º do 

Estatuto Social GCE-RO, para participarem da Assembleia Geral da Ordem 

DeMolay do Estado de Rondônia. 

 

§1º A Assembleia Geral Ordinária on-line ocorrerá no dia 25 de 

setembro de 2021, às 09h00min em primeira convocação, e às 09h30min em 

segunda e última convocação, respeitados os quóruns mínimos estabelecidos 

no art. 42 do Estatuto Social. 

 

§ 2º A reunião ocorrerá por meio da plataforma digital “Google Meet” e o 

link será disponibilizado em até 12 (doze) horas antes do início da primeira 

convocação. 

 

§3º A Assembleia Geral Ordinária terá as seguintes pautas: 

 

I. Aprovar projeção de receitas e despesas apresentadas pelo Grande 

Conselho; 

 

II. Eleger os membros do Grande Conselho Estadual e Gabinete Estadual 

de acordo com o Estatuto Social, assim como eleger e instalar os 

membros do Conselho Fiscal 2021/2023 na eleição que ocorrerá via 

SisDM, com início às 8hrs e término às 15hrs no horário de Rondônia, 

concomitante à Assembleia Geral; 

 

III. Aprovar eventuais modificações no Regulamento Geral e Estatuto Social 

GCE-RO; 

 

IV. Apresentação das atividades e projetos que o Grande Conselho de 

Rondônia realizou nos últimos 12 (doze) meses; 

 

V. Outros assuntos de interesse do Grande Conselho Estadual. 

 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

Art. 2º 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; sendo vedada a votação por procuração, de acordo com o art. 42-A, 

§2º do Estatuto do GCE-RO. 

 

§1º Na ausência do Mestre Conselheiro, o Capítulo poderá ser 

representado pelos substitutos legais: Primeiro Conselheiro ou Segundo 

Conselheiro. 

 

§ 2º Um Mestre Maçom regular desde que membro regular do Conselho 

Consultivo poderá substituir o Presidente do Conselho Consultivo. 

 

SEÇÃO II 

ELEIÇÃO ESTADUAL PARA A DIRETORIA EXECUTIVA GCE-RO 

 

Art. 3º Declara aberto nesta data o prazo para apresentação de 

candidaturas aos cargos de Grande Mestre Estadual e Grande Mestre Estadual 

Adjunto, estando os requisitos para as respectivas candidaturas contidas nos 

artigos: 71, I, II e V do Estatuto do Supremo Conselho e art.76, I do Estatuto 

Social do Grande Conselho Estadual de Rondônia. 

 

Art. 4º Os candidatos deverão elaborar um requerimento de inscrição da 

chapa, que deverá ser assinado pelo candidato a Grande Mestre Estadual e 

Grande Mestre Estadual Adjunto, contendo as seguintes informações dos 

membros da composição da chapa: 

 

I - nome completo; 

II - número da Identidade DeMolay; e 

III - cargo requerido. 

 

§ 1º Em documento(s) complementar(es) no formato PDF, deverão 

constar as seguintes informações e comprovantes sobre cada candidato: 

 

I - cópia digitalizada de documento(s) que informe(m) o número do 

documento identidade e o número de CPF; 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

II - certificado de regularidade emitido pelo SisDM; 

 

III - comprovante de residência, contendo o nome do candidato, com 

data de 2021; 

 

IV - declaração atestando que o candidato a Grande Mestre Estadual é 

Mestre Maçom de uma potência regular, filiado a uma Loja Maçônica, com data 

de 2021; 

 

V - para os candidatos aos cargos de Grande Mestre Estadual e Grande 

Mestre Estadual Adjunto: 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: 

 

Parágrafo único. Os membros das antigas estruturas SCODB e 

SCODRFB deverão comprovar suas respectivas participações no Congresso 

Estadual de 2019, pois em 2020 não houve Congresso devido às 

circunstâncias da pandemia. 

 

§ 2º A chapa candidata deverá enviar arquivo em formato PNG da 

logomarca (emblema) da chapa. 

 

§ 3º Fica vedada a participação de candidato em mais de uma chapa. 

 

Art. 5º Estabelecer que os pedidos de candidaturas para os cargos 

eletivos da Diretoria Executiva do Grande Conselho sejam encaminhados para: 

mce@demolayro.org.br e gse@demolayro.org.br. 

 

Art. 6º Fixar como data limite para a inscrição de candidaturas o dia 25 

de agosto de 2021, valendo como prova a data de envio do e-mail. 

 

Art. 7º A Comissão Eleitoral deverá analisar o requerimento de inscrição 

da chapa e divulgar a sua decisão aos interessados, seja pela sua 

mailto:mce@demolayro.org.br
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homologação ou inabilitação, na medida em que os pedidos de candidatura 

forem sendo recebidos. 

 

Parágrafo único. Fica estipulado o dia 05 de setembro de 2021 como 

prazo final para a divulgação da decisão da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 8º Conhecidas às decisões proferidas pela Comissão Eleitoral, o 

candidatos poderão até o dia 10 de setembro de 2021, sob pena de preclusão, 

apresentar recurso escrito contra a decisão de inabilitação, que deve ser 

enviado à Comissão Eleitoral, a qual a reformará ou a ratificará, por meio de 

parecer fundamentado, até o dia 15 de setembro de 2021. 

 

Parágrafo único. Os recursos deverão ser encaminhados para: 

mce@demolayro.org.br e gse@demolayro.org.br em arquivo eletrônico (PDF). 

 

SEÇÃO III 

ELEIÇÃO ESTADUAL PARA O GABINETE ESTADUAL DE RONDÔNIA 

 

Art. 9º Declara aberto nesta data o prazo para apresentação de 

candidaturas aos cargos de Mestre Conselheiro Estadual e Mestre Conselheiro 

Estadual Adjunto, estando os requisitos para candidatura contidos no art. 74, III 

e IV do Estatuo Social do Supremo Conselho DeMolay Brasil e no art. 76, II do 

Estatuto Social do Grande Conselho Estadual de Rondônia. 

 

Art. 10 - Os candidatos deverão elaborar um requerimento de inscrição 

da chapa, que deverá ser assinado pelo candidato a Mestre Conselheiro 

Estadual, contendo no mínimo as seguintes informações dos membros da 

composição da chapa: 

 

I - nome completo; 

II - número da Identidade DeMolay; 

III - cargo requerido; e 

IV - nome e número do Capítulo de origem. 

 

§ 1º Em documento(s) complementar(es) no formato PDF, deverão 

constar as seguintes informações e comprovantes sobre cada candidato: 
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I - cópia digitalizada de documento(s) que informe(m) o número do 

documento de identidade e o número do CPF; 

 

II - certificado de regularidade emitido pelo SisDM; 

 

III - comprovante de residência, com data de 2021; e 

 

IV - declaração emitida pelo Capítulo de origem comprovando que 

exerceu o cargo de Mestre Conselheiro do Capítulo por um mandato completo 

e dado posse ao seu sucessor até 30 (trinta) dias anterior à data da eleição 

 

§ 2º A chapa candidata deverá enviar arquivo em formato PNG do logo 

da chapa. 

 

§ 3º Fica vedada a participação de candidato em mais de uma chapa. 

 

Art. 11 - Fica estabelecido de maneira análoga à eleição estadual para 

Gabinete Estadual o disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º do presente EDITAL. 

 

SEÇÃO IV 

ELEIÇÃO ESTADUAL PARA O CONSELHO FISCAL 

 

Art. 12 - Declara aberto nesta data o prazo para apresentação de 

candidaturas para Conselho Fiscal, estando os requisitos para candidatura 

contida no artigo 76 do Estatuto Social do Grande Conselho Estadual de 

Rondônia. 

 

Art. 13 - Os candidatos, três membros efetivos e três suplentes, deverão 

elaborar um requerimento de inscrição da chapa, que deverá ser assinado pelo 

Grande Mestre Estadual em exercício, contendo as seguintes informações dos 

membros da composição da chapa: 

 

I - nome completo; 

II - número da Identidade DeMolay; e 

III - cargo requerido (um presidente, dois membros e três suplentes). 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

§ 1º Em documento(s) complementar(es) no formato PDF, deverão 

constar as seguintes informações e comprovantes sobre cada candidato: 

 

I - cópia digitalizada de documento(s) que informe(m) o número do 

documento identidade e o número de CPF; 

 

II - certificado de regularidade emitido pelo SisDM; 

 

III - comprovante de residência, contendo o nome do candidato, com 

data de 2021; 

 

IV - declaração atestando que o candidato a Presidente é Mestre Maçom 

regular, filiado a uma Loja Maçônica, com data de 2021. 

 

Art. 14 - Fica estabelecido de maneira análoga à eleição estadual para 

Gabinete Estadual o disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º do presente EDITAL. 

 

Art. 15 - 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 doze 

dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

JOÃO GABRIEL DE S. ENDRINGER 

Grande Secretário Estadual 

 


