
 

 

ATO Nº 001/2021-2023 

 

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Estadual 

Eleitoral para as Eleições da Diretoria Executiva 

da Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais 

(2023-2025), Conselho Fiscal da ADAMG (2023-

2025) e dá outras providências. 

   

GUILHERME COURA MONTEIRO e CLÉSCIO GALVÃO FILHO no uso das atribuições 

que lhes são conferidas na qualidade de Presidente e Vice-Presidente da Associação 

DeMolay Alumni de Minas Gerais (ADAE-MG) – Gestão 2021/2023, e pelo Regulamento Geral 

da Associação DeMolay Alumni Minas Gerais e,  

  

CONSIDERANDO que a Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais tem como 

objetivos viabilizar os trabalhos da Ordem DeMolay sem ingerência nas suas atividades e 

promover, desinteressadamente, assistência social em benefício da coletividade e da Ordem 

DeMolay, mobilizando, conscientizando e administrando os Seniores DeMolays associados a 

ela;  

 

CONSIDERANDO o início do processo eleitoral de escolha das novas Diretorias 

Executivas da ADAMG e do seu Conselho Fiscal para o biênio 2023-2025 conforme 

regulamentado pelos EDITAIS Nº 003 e 004 desta Associação; 

 

CONSIDERANDO que os mandatos dos membros da Diretoria Executiva da Associação 

DeMolay Alumni de Minas Gerais se encerram, via de regra, em junho e novos sucessores 

devem ser eleitos para um novo período administrativo de dois anos (2023/2025);  

 

CONSIDERANDO que no dia 03 de junho de 2023 (03/06/2023) ocorrerá a posse do 

novo Conselho Fiscal eleito, em cerimonial a ser realizado na cidade de Belo Horizonte/MG. 

   



 

 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de abnegados Irmãos que possam 

Coordenar esse pleito eleitoral junto a Alumni Minas Gerais e garantir cada vez mais lisura a 

todo o processo que o envolve; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que a Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais é 

uma organização autônoma, subordinada à Associação de Seniores DeMolays Brasil (ADAB) 

e reconhecida pelo Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais 

(GCEMG) com a finalidade de reunir e administrar os Seniores DeMolays em Minas Gerais, 

levando em conta os termos da legislação vigente, notadamente o contido nos capítulos IV, 

do Estatuto Social da ADAB e artigo 34, do Estatuto Social da ADAEMG, resolve publicar o 

seguinte:   

RESOLVE 

 

Art. 1º - Nomear a Comissão Estadual Eleitoral para proceder à condução, apuração 

e proclamação dos resultados da eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal da Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais para o período administrativo 2023-

2025, sob a presidência do primeiro: 

 

I. Sênior DeMolay Thomás Pereira Cruz, Mestre Maçom, Identidade Maçônica 

nº 322.669, Identidade DeMolay nº 92922 

II. Sênior DeMolay Lucas Andrade e Silva, Mestre Maçom, Identidade Maçônica 

nº 21.856, Identidade DeMolay nº 89905.  

III. Sênior DeMolay Marco Antônio Gonzaga Alves Filho, Mestre Maçom, 

Identidade Maçônica nº 31780, Identidade DeMolay nº 0387. 

 

Art. 2º - A Comissão Estadual Eleitoral tem as seguintes atribuições: 

I. Analisar os requerimentos de inscrição das candidaturas inscritas para a Eleição  

Estadual 2023. 

II. Emitir parecer favorável ou desfavorável sobre a homologação das candidaturas,  

endereçando-a a Secretaria Geral da ADAMG até dia 21 de abril de 2023; 

I. Cadastrar no sistema eleitoral as chapas homologadas; 



 

 

  

  

  
  

  

II. Receber e julgar recursos porventura apresentados pelas chapas inscritas, 

reformando ou ratificando sua decisão por meio de parecer fundamentado, 

endereçando a Secretaria Geral da ADAMG, até o dia 26 de abril de 2023; 

 

III. Proceder à apuração geral da eleição dos membros da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal da Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais para o período 

administrativo 2023-2025, no dia 20 de maio de 2023, e emitir comunicado oficial 

a Secretaria Geral da ADAMG para pronunciamento oficial dos eleitos na mesma 

data, se assim possível for. 

 

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão supracitada se encerrará com a 

apuração e proclamação do resultado, resolvidas eventuais impugnações e/ou reclamações. 

 

Dado e traçado no Gabinete do Presidente da Associação DeMolay Alumni de Minas 

Gerais, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três.  

 

 

 

 

GUILHERME COURA MONTEIRO 

Presidente 

 

CLÉSCIO CÉSAR GALVÃO FILHO 

Vice-Presidente 

 

 

 

 

WANDER KENNEDY BATISTA CORDEIRO 

Secretário Geral 

 

 

 

 

ANDRÉ COSTA GENTILUOMO 

Secretário de Assistência Social 

 

  

   

    

  


