
BETHEL JURISDICIONAL
DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

“Eleições do Bethel
e

Recomendação do CGB”

Gestão2015/2016 – “Uma só direção, um só coração”



ELEIÇÕES DO BETHEL



“Reuniões do Bethel devem ser conduzidas de acordo 
com o Ritual da Ordem, em conformidade com as leis 

do SCG e com as Regras de Ordem de ROBERT 
revisadas (última edição).”

(Constituição Bethel, Artigo XII Reuniões, Seção 1, o item (j)). 



• Cargos:

Nomeados

S, T, C, B, M, 
1M, 2M, 3M, 
4M, 5M, PZ, 
SZ, GI, GE, 

PB/Coral

Eletivos

HR
PP
SP
G

DC

• A Eleição deve acontecer na 2ª reunião de maio e
novembro

• Sem indicação
• Candidatas que aspirem a um posto eletivo podem

ser solicitadas a se levantar e dizer seu nome.

ELEIÇÃO DAS OFICIAIS 
- Primeiro item de
Novos Trabalhos 



• Elegibilidade

 Exame de Proficiência – Edição vigente;

 Membro do Bethel;

 Frequência regular durante a gestão.

 Presença em todas as reuniões regulares;

 Ausência justificada e aceita

pelos membros executivos

do CGB;

Verifique no 
Regulamento Interno 

do Bethel quais tipos de 
falta são justificáveis!



• Afinal, quem foi Robert (1837-1923)??

Engenheiro Militar e General das Forças armadas dos
EUA

Livro: “ As Regras de Ordem de Robert” (manual mundial
para procedimentos parlamentares)

Principais objetivos:
- equilibrar os diretos da maioria,
- da minoria,
- dos membros individuais,
- membros ausentes
- e de todos estes grupos juntos.



• Regras de Robert 
 Exemplos do Manual utilizados nas Eleições do Bethel:

Nomeações e eleições - não há candidatura;
- feito por cédula ou chamada;
- membros elegíveis e ausentes

Voto por cédula - voto SECRETO;
- viva voz (decidido pela assembléia ou

estatuto).

Maioria dos votos - 50% + 1;
Só é eleito se tiver mais que a metade dos votos válidos
(ignorando votos nulos e brancos).



• Regras de Robert 

Número de cédulas maior ou menor que o número de 
membros votantes dentro da reunião 

Votação anulada, nova votação deve ser feita. 

Errado iniciar uma votação somente com as pessoas
empatadas.

Não há maioria de votos - nova votação, considerando
TODAS as pessoas elegíveis.



• Antes da Eleição..

 GB ou GAB lerá os nomes das elegíveis;

 Explicará o procedimento e método de votação decidido
pelo CGB Executivo;

 Com a HR, escolherão 3 apuradoras.



Pontos para refletir:

Dirigente de Cerimônias Honorável Rainha em dois 
anos;

A garota mais popular talvez não seja a melhor líder;
Conduta esperada de uma Filha de Jó?

Pratica ensinamentos da Ordem?
Participa de atividades e eventos do Bethel? Ela tem 

ajudado nisso?
Memoriza seu trabalho para as práticas e reuniões?

Consegue trabalhar com outras Filhas e com o Conselho?
Ela é entusiasmada em relação às Filhas de Jó?

Não eleitas – próxima gestão! Um Bethel precisa mais que 
a linha de oficiais para ter sucesso.



 Gestão de 6 meses;

 Oficiais devem cumprir o mandato que foram eleitas ou
nomeadas, mesmo que completem 20 anos antes da eleição
seguinte;

 Membros possuem direito de votar até o final da gestão,
mesmo que completem vinte anos antes da eleição seguinte;

 Membros ausentes podem ser eleitos (se justificado);

 Todos os membros presentes votam, mesmo que possua
faltas não justificadas.

OBSERVAÇÕES



 Não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral em
nenhum momento.

 O que é considerado propaganda eleitoral???

Conversar sobre eleições com outra garota em 
algum momento.

Persuadir outra garota para que vote de 
um certo modo.

Conversar sobre quem é mais apropriado para entrar na 
próxima linha...

Confrontar outra garota em consideração às 
eleições.

Propaganda eleitoral



 Por que não é permitido?

 Processo de eleição deve ser totalmente
anônimo!!!

Não deve existir ameaça ou medo para votação 
contra ninguém no Bethel. Filha deve estar atenta 

com acontecimentos do Bethel e quem ela quer que 
comande o Bethel.

Propaganda eleitoral



Durante a Eleição...
• GB lerá novamente os procedimentos e a lista de Filhas

elegíveis.
• Após, Membros do Bethel levantam e contam;

• Trabalho das apuradoras
 Contar os votos e fazer relatório para a HR;

Apuradora 1: registro dos votos;
relatório dos votos.

Apuradoras 2 e 3: recolhem os votos quando designado
pela HR.



 Contagem dos votos:

Apuradora 2 passará cédula preenchida, uma de
cada vez, para apuradora 3 que irá contar cada voto;

Apuradora 3 lerá nome em voz alta;

Apuradora 1 escreverá o nome de cada filha no
Relatório das Apuradoras e quantidade de votos que
receber;

Apuradora 1 levará Relatório para a HR.

Durante a Eleição...



 Exemplo de relatório:

Para o cargo de ______________________

Número de Votos                     ________
Número de Brancos e Nulos    ________
Total de números de votos       ________
Número que indica maioria      ________

Nome                Número de votos
__________________ _________
__________________ _________
__________________ _________

Relatório das apuradoras



EXEMPLO DE VOTAÇÃO
 20 meninas “votantes”

- 50% + 1: necessário 11 votos para ganhar.

Resultado:
- 19 votos “válidos”;
- 1 voto branco;
Total de votos p/ eleger: 10 (50% dos votos
válidos + próximo número inteiro).



RECOMENDAÇÕES DO CGB



• Nomeação CGB

 NÃO SÃO ELEITOS, e sim NOMEADOS pela
Suprema Guardiã do ano seguinte.

 Conselho Executivo: Máx. 3 gestões no mesmo
cargo.



• Composição do CGB

5 membros Executivos 4 membros Associados

 Guardiã do Bethel (GB); 
Guardião Associado do 

Bethel (GAB); 
Guardiã (o) Secretária (o);
Guardiã (o) Tesoureira (o);
Diretor (a) de Música ou 

Diretor (a) de Épocas.

9 membros adultos

 Mín. 2 adultos:
Promotor(a) de Sociabilidade, Zelador(a) 
de Paramentos, Diretor(a) de Música ou de 
Épocas, Promotor(a) de Finanças.
 2 cargos adicionais:
Promotor(a) de Hospitalidade, Diretor(a) do 
Time de Competição, Promotor(a) de 
Atividades Juvenis, Promotor(a) de Boa-
Vontade, Promotor(a) de Relações 
Fraternais e Diretor(a) de Promoção.

 Demais adultos: 
Comitês dos cargos restantes



• Elegibilidade
 Pelo menos 20 anos de idade;

 GAB: Mestre Maçom regular;

 GB:
Descendente direta Mestre Maçom, esposa, filha, neta,

bisneta, filha adotada por lei, mãe, avó, irmã, meio-irmã,
filha de padrasto ou madrasta, sobrinha, sobrinha-neta,
nora, enteada, filha de enteada(o) ou enteada de
filho/filha, cunhada, prima em primeiro e segundo graus
ou viúva de um Mestre Maçom;

Membro de organização com relacionamento Maçônico;
Past Guardiã de Bethel;
Membro de Maioridade das FJI.



• Elegibilidade

Adultos: c/ elegibilidade ou pai, mãe, avô, avó,
padrasto, madrasta ou tutor(a) de um membro
do Bethel

Grande Guardiã, Grande Guardião Associado,
Vice-Grande Guardiã ou Vice-Grande Guardião
não deve servir em um CGB.



Reunião Anual do CGB

• Realizada no mês de Abril (ou 90 dias antes da SS).
• Voto secreto até obter maioria:

- Para o Conselho Executivo (todo o CGB vota);
- Para até 4 membros Associados (só o Executivo vota).

• Presidentes de Comitês não votam
• Preencher o formulário 222 com os 9 eleitos e 

envelopar



FORMULÁRIO 222
RECOMENDAÇÕES 
DO CONSELHO 
GUARDIÃO DO 
BETHEL



Recomendação do Bethel

• Membros do Bethel tem o privilégio de recomendar 
pessoas p/ o Conselho Executivo

• Comunicados da data até 30 dias antes pela GB
• Reunião em Abril ou máx. 90 dias antes da SS
• Formulário 221
• Voto secreto durante a Ritualística
• Recolhidos e selados em envelope
• Secretária enviará para a vice SG com o Form 222 até 

80 dias antes da SS.
• Pode recomendar o nome que quiser



FORMULÁRIO 221 
CÉDULA DE RECOMENDAÇÃO 
P/ CONSELHO EXECUTIVO

Comentários no 
verso (de 

preferência em 
inglês)



E depois, O QUE ACONTECE???

Vice Suprema Guardiã receberá as recomendações;

Se houver discrepâncias irá contatar o Bethel ou Supremo
deputado p/ verificar

A Guardiã eleita receberá os certificados de todos os
membros do CGB

Instalação até 31 de outubro

Imediatamente após a instalação do CGB, estes podem
nomear comitês de adultos e seus Presidentes.



Tem mais dúvidas sobre a Ordem?

Visite nosso site: www.filhasdejosp.org

Acesse nossa fanpage: 
www.facebook.com/BethelJurisdicionalSP/

Siga-nos no instagram: @bjsaopaulo
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