
 

CIRCULAR Nº. 013/2019-2021 
 
Aos: Capítulos e demais organizações filiadas de Minas Gerais 

Assunto: Atualização de atividades impactadas no 1º semestre de 2020 

 

Esclarece sobre as Campanhas dos Gabinetes Nacional e Estadual, E-Games, 
Time de Oficiais, Assembleia Geral para Eleição da cidade sede do 16º CEOD, 

Rifas e Gestão 

 
Estimada Família DeMolay, 

 

Considerando as medidas de prevenção que culminaram na suspensão das atividades da Ordem DeMolay no 
nosso estado, outras nacionais, bem como o adiamento de alguns eventos em âmbito regional e estadual, 

esclarecemos que: 

 

1. A CNIE e demais Campanhas Nacionais seguirão exatamente no formato que o Gabinete Nacional do 
Supremo Conselho DeMolay Brasil divulgar, logo, solicitamos que acompanhem os atos e demais 

ações emitidas pelo Mestre Conselheiro Nacional e seu Gabinete; 

2. As Campanhas Estaduais de Minas Gerais, Hospitaleiro de Ouro e Chave de Ouro, serão reformuladas 
pelo Gabinete Estadual de Minas Gerais via Editais do Mestre Conselheiro Estadual e seu Gabinete, 

logo, solicitamos que acompanhem seus atos e ações; 

3. O Campeonato Estadual de “E-Games” que ocorreriam no CEOD, ficam substituídos pelo campeonato 
de E-Games já divulgado pelo Gabinete Nacional, tendo o Gabinete Estadual de Minas Gerais como 

responsável por sua condução em nosso Estado, logo, solicitamos que se atualizem com o Mestre 

Conselheiro Estadual, seu Adjunto, e Mestres Conselheiros Regionais; 

4. O Time de Oficiais de 2020 será reformulado segundo Edital que o Gabinete Estadual divulgará, logo, 
solicitamos que acompanhem seus atos e ações;  

5. A Assembleia Geral que ocorreria durante o CEOD 2020 para eleição da cidade sede do 16º CEOD 

de 2022 fica adiada para o CEOD 2021, alterando a sua finalidade para eleição da cidade sede ainda 
do 16º CEOD, no entanto, para o ano de 2023, em decorrência do disposto no Decreto 004/2019-2021, 

no qual foi decretado o adiamento do CEOD 2020 e CEOD 2021, respectivamente para os anos de 

2021 e 2022. 

6. Após consulta feita ao Conselho Fiscal, a Assembleia Geral que ocorreria durante o CEOD 2020 para 
aprovação das contas do GCEMG no período fica adiada para o CLOD 2021 em janeiro ou fevereiro 

de 2021 em data, hora e local a serem divulgadas em Edital futuro. 

o Informamos que a prestação de contas que seria apresentada no CEOD 2020 será divulgada 
da mesma forma, somente sua votação não poderá ocorrer, devido ao adiamento do CEOD. 

7. O sorteio das Rifas distribuídas pelo GCEMG com vista a auxiliar os Capítulos na arrecadação de 

fundos para custear as despesas relativas à participação de seus membros no CEOD 2020, não sofrerá 
alterações, continuando a ocorrer exatamente na mesma data agendada, portanto, 06 de junho de 2020 

em formato a ser divulgado pelo GCEMG mais próximo da data. 

o Sugerimos que o valor arrecadado com as vendas da referida Rifa seja revertido para auxiliar 

em novas Iniciações dos Capítulos no ano de 2020. 
8. As gestões 2020/1 (1º semestre de 2020) devem continuar realizando seus trabalhos, no entanto, de 

maneira virtual com reuniões administrativas online, participação nas atividades digitais do SCDB e 



 

GCEMG que têm sido amplamente divulgadas, realização de filantropias virtuais, etc. Recomendamos 

que acompanhem o projeto “Família DeMolay em Casa” do GCEMG e, além de participarem 

ativamente das ações sugeridas pelo mesmo, também criem novas atividades que possam fazer para o 
crescimento pessoal dos membros dos seus Capítulos e demais organizações filiadas, bem como ações 

para ajudar pessoas necessitadas neste momento, sem nunca se exporem de forma descuidada durante 

este momento delicado de saúde pública em nosso país e em todo o mundo. 
o Em atenção a alguns questionamentos recebidos, informamos que não há nenhuma 

determinação do SCDB no sentido de prorrogação das gestões 2020/1, logo, em cumprimento 

ao Estatuto Social e Regulamento Geral do SCDB, os Capítulos e demais organizações 

filiadas, cujas gestões são semestrais, deverão realizar novas eleições no final deste semestre 
ou início do semestre seguinte, ainda que optem por reeleger, integral ou parcialmente, as 

atuais diretorias. Os Capítulos e demais organizações filiadas, cujas gestões são anuais, darão 

sequência às gestões eleitas e instaladas no início deste ano, com previsão de término regular 
ao final do ano em curso. 

 

Por fim, esperamos que todos estejam participando das atividades da Família DeMolay em Casa, e 
principalmente, se cuidando bem com bastante higiene e limpeza. 

 

Que o Pai Celestial nos ilumine a todos! 

 
Fraternalmente, 

 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020. 
 

  

 

 

Anderson da Silva Pinto Coelho Calais 

Grande Mestre Estadual 
Pedro Henrique de Abreu Cunha 

Grande Secretário Estadual 

 


