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Orientação para Procedimento da Eleição das Oficiais 

 

A Eleição de Oficiais deve acontecer na primeira ou segunda reunião dos 

meses de maio e novembro. Bethéis subordinados ao Supremo e Grande podem 

realizar eleições em outro período por emenda ao seu Estatuto. (Vide E-GCG Art. 

XVII Seç. 1.18)  

O Bethel pode eleger oficiais em um período diferente do previsto, desde 

que solicite uma Dispensa Especial e concedida pela Grande Guardiã. 

Cada GCG deve determinar o método a ser utilizado em sua jurisdição e 

esse deve ser o único método adotado na jurisdição.  

Os membros executivos do Conselho Guardião do Bethel devem decidir 

acerca dos detalhes do procedimento de eleição. 

Para elaboração desse material, utilizamos como base: 

→ Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional (2018);  

→ Ritual das Filhas de Jó Internacional 2011;  

→ Manual de Eleições, escrito por Sheila Lardner, Jim Paterson e Joy Erickson, na 

gestão do Supremo Conselho Guardião 2001/2002 (Tradução de Cristine 

Bittencourt de Oliveira, em 2004);  

→ Estudando com Maria – Eleição, elaborado pelo Comitê de Estudo de Leis do 

Grande Bethel da Bahia 2017-2018; 

→ Material complementar – Eleição das Oficiais, elaborado pela gestão 2018-

2019 do Grande Bethel da Bahia. 
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A Eleição das Oficiais é o primeiro assunto de Novos Trabalhos.  

O roteiro a seguir pode ser utilizado durante o procedimento da eleição: 

 

Honorável Rainha: Novos Trabalhos. Eleição das Oficiais. Guardiã do Bethel, você lerá 

as leis da eleição. 

Guardiã do Bethel: Nós seguimos as leis da Constituição e do Estatuto do Bethel. 

Os detalhes sobre o procedimento eleitoral são elaborados pelo CGB. A eleição das 

Oficiais deve ser feita por votação, com voto secreto. Para ser elegível para qualquer 

cargo eletivo: 

- A Filha deve ter passado satisfatoriamente no Exame de Proficiência; 

- A Filha deve possuir frequência regular durante o período da gestão na qual a eleição é 

realizada. Frequência regular entende-se estar presente a toda as reuniões regulares do Bethel, 

exceto com faltas justificadas pelos membros Executivos do CGB; 

- Só poderão ser eleitos membros que estiverem presentes ou por falta justificada pelos 

membros executivos do CGB;   

- A eleição deve ser por voto secreto. Vence quando se obtiver maioria dos votos válidos, 

segundo as Regras de Robert; 

- Votos brancos e nulos não serão contabilizados como votos válidos. 

HR: Membros do Bethel nº______ , vocês irão levantar e contar. 

(Você pode fazer a contagem começando pelas linhas laterais, então os membros do Coral e 

as Oficias na ordem que respondem durante Postos e Deveres. Outro método é começar pela 

direita da Honorável Rainha e proceder em torno da sala. Lembre-se que a HR também é 

número da contagem.) 
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HR: Existem  (número) membros habilitados a votar. A maioria dos votos 

lançados  para  cada  Oficial  é  necessária  para  eleição,  sendo  de      

(número). 

(Cédulas em branco não são contados como voto. A maioria pode variar, dependendo do 

número de votos lançados para cada oficial. Maioria significa “mais que a metade”. Mais que 

a metade dos votos lançados por pessoas legalmente intituladas a votar, excluindo brancos – 

Regras de Ordem de Robert). 

 

HR:   (nome) e  (nome) vocês serão as apuradoras e 

  (nome) você irá registrar os votos. 

 

(Três (3) membros do Bethel nomeados serão as apuradoras; Duas (2) para coletar e ler as 

cédulas; Uma (1) para registrar os votos com a Guardiã Secretária auxiliando. Guardiã do 

Bethel/Guardião Associado do Bethel ou outro Membro Executivo do Conselho Guardião do 

Bethel supervisiona). 

 

HR: As Apuradoras irão distribuir as cédulas e as canetas. Nenhuma cédula deve 

ser preenchida antes que a votação seja declarada aberta. O nome deve ser escrito 

completo e de forma legível. Preencham apenas uma cédula. As cédulas deverão 

ser dobradas apenas uma vez. 

 

HR: Agora faremos a eleição para o cargo de Honorável Rainha. As irmãs que 

desejam ser votadas para esse cargo, por favor, levantem-se e digam seus nomes.  

 

Em seguida, pedir para que se sentem. 
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HR: Vocês agora votarão para o cargo de Honorável Rainha. 

 

HR: (Depois do tempo concedido para votar) Todas votaram naquela que 

desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a votação para este cargo encerrada.  

(*) (Um golpe de malhete.) 

HR: Apuradoras, vocês recolherão os votos.  

(Quando as apuradoras tenham colocado as cédulas na mesa das Apuradoras) 

HR: Apuradoras vocês contarão as cédulas.  

(Quando as apuradoras terminarem a contagem, elas farão um relatório e levarão para a 

HR. A HR irá ler o relatório em voz alta. Se tiver a maioria dos votos, a metade mais um do 

total de votos lançados). 

HR:  Por   seus   votos, vocês  elegeram  (nome) como Honorável 

Rainha.  (nome)  , você aceita? (Depois do 

tempo concedido para a Filha responder.) 

HR: Eu declaro  (nome) eleita como HR para a próxima gestão. 

 

(*) (Um golpe de malhete) 

 

Caso não exista maioria de votos: 

 

HR: Não existem maioria de votos, nós votaremos novamente. Alguma irmã deseja 

retirar seu nome? (É permitido à uma Filha de Jó levantar e retirar seu nome. A HR 

irá dizer, “Obrigado”- Nenhuma outra conversação deverá suceder.) 
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HR: Vocês agora votarão para o cargo de Honorável Rainha. (Depois do tempo 

concedido para votar). 

HR: Todas votaram naquela que desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a 

votação para este cargo encerrada. Apuradoras, vocês recolherão os votos. 

O mesmo procedimento será feito para os cargos de Primeira Princesa, Segunda Princesa, 

Guia e Dirigente de Cerimônias. 

 

Ao término de todo o procedimento: 

HR: Eu agora sugiro que façam uma moção para que as cédulas sejam destruídas. 

(Esperar que alguém faça a moção e então votem para isto. Após, as cédulas devem ser 

recolhidas e entregues ao membro responsável para a destruição do material, 

preferencialmente, a Guardiã Secretária) 

 

HR: Isto conclui a Eleição para as Oficiais. 

 

 

 

 


