
 

EDITAL Nº 004/2021-2023 

 

Dispõe sobre as regras da Eleição Estadual 2024 

para o Conselho Fiscal da Associação DeMolay 

Alumni Minas Gerais (ADAMG) 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,  

  

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 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 a posse do 

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

   

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão Estadual Eleitoral da Alumni Brasil através 

do ATO Nº 001 – ADAMG 2021-2023, a qual é responsável pela Coordenação dos trabalhos 

e questões relativas as eleições da Diretoria Executiva da ADAMG 2023-2025 e do Conselho 

Fiscal da ADAMG 2023- 2025;  

 

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:  

  

E D I T A L; 

  

CONVOCA ELEIÇÃO ORDINÁRIA da Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais 

por meio do sistema SISDM, a qual ocorrerá no horário de 08h00min as 17h00min horas, 

horário de Brasília/DF do dia 20 de maio de 2023 com o foro de DIREITO AO VOTO OS 

ASSOCIADOS REGULARES, observando as regras presentes nos Estatutos Sociais da 

Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais e da Associação DeMolay Alumni Brasil e ainda 

as seguintes regras:  

SEÇÃO I 

DOS REQUISITOS 

  

Art. 1º Os candidatos ao pleito deverão apresentar chapas na forma do edital de 

eleição, contendo:  

I. Os nomes dos candidatos a compor o conselho fiscal, sendo 03 (três) 

representantes titulares e seus respectivos suplentes; 

II. Estarem regularizados junto a ADAMG, ADAB e ao SCDB;  

III. Após a eleição, o Conselho Fiscal elegerá um dos titulares para exercer o cargo 

de Presidente.  

 

SEÇÃO II 

 DAS INSCRIÇÕES  

  

Art. 2º Os candidatos deverão elaborar um requerimento de inscrição da chapa, que 

deverá ser assinado pelo candidato a Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, 

contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre cada candidato:  

  

I. Nome completo;  



 

II. Número da Identidade DeMolay;   

III. Cargo almejado; 

IV. Nome e número do Capítulo de origem;  

V. Cópia digitalizada da carteira de identidade;  

VI. Cópia digitalizada do CPF;  

  

Parágrafo único: Fica vedada a participação de candidato em mais de uma chapa.  

   

Art. 3º Estabelecer que os pedidos de candidaturas para os cargos eletivos da 

Diretoria Executiva da Associação DeMolay Alumni de Minas Gerais sejam encaminhados, 

exclusivamente, via E- mail, para alumni@demolaymg.org  

  

Parágrafo único: Serão desconsiderados os pedidos de candidaturas feitos diferente 

do estabelecido nos termos deste edital.  

  

Art. 4º Fixar como data limite para a inscrição de candidaturas, o dia 20 de abril de 

2023, valendo como prova a data de envio lançada no ato do envio do E-mail.  

  

Parágrafo único: A Comissão Estadual Eleitoral é responsável por receber o 

requerimento de inscrição da chapa e encaminhar a confirmação ao e-mail remetente.  

 

SEÇÃO III 

DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

  

Art. 5º A Comissão Estadual Eleitoral deverá analisar o requerimento de inscrição da 

chapa, elaborando um parecer técnico formal a ser enviado a Diretoria Executiva da ADAMG, 

que divulgará seu resultado aos interessados, seja pela sua homologação ou inabilitação, na 

medida em que os pedidos de candidatura forem sendo recebidos.  

  

Parágrafo único: Fica estipulado o dia 21 de abril de 2023 como prazo final para a 

divulgação do resultado aos interessados.  

  

 



 

  

  

  
  

SEÇÃO IV 

DOS RECURSOS 

  

Art. 6º Conhecidas as decisões proferidas pela Comissão Estadual Eleitoral, os 

candidatos poderão, impreterivelmente, até o dia 24 de abril de 2023, sob pena de preclusão, 

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

Estadual Eleitoral da ADAMG, a qual a reformará ou a ratificará, por meio de parecer 

fundamentado, até o dia 26 de abril de 2023.  

  

Parágrafo único: Os recursos deverão ser encaminhados obrigatoriamente 

exclusivamente, via E-mail, para a ADAMG, considerando o mesmo endereço elencado no 

art. 3º deste EDITAL.  

 

SEÇÃO V  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

  

Art. 7º Questionamentos sobre a redação, a forma, o conteúdo, a interpretação ou o 

objeto deste EDITAL precluem em 03 (três) dias, contados da data da publicação deste 

EDITAL.  

  

Art. 8º A Secretaria Geral é encarregada das anotações, registro e publicação do 

presente EDITAL, que entre em vigor na data de sua publicação.  

  

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 
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Secretário Geral 
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Secretário de Assistência Social 

 

  

   

    

  

   

  


