Ato Nº 1.029, de 16 de março de 2020
Suspende os trabalhos e atividades maçônicas no âmbito do Grande Oriente
de Minas Gerais e determina outras providências.
O Grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, considerando:
Que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado;
Que já foi declarado pela Organização Mundial de Saúde o estado de pandemia e que
vários países já adotaram medidas restritivas visando isolar a propagação do virus;
Que a disseminação do vírus já está se alastrando em progressão geométrica, e, entre
nós, se já não chegou, deverá estar circulando nos próximos dias;
Que é recomendável evitar contatos pessoais e que sejam evitadas aglomerações de
pessoas e situações que podem facilitar e implicar na possibilidade da contaminação de outras
pessoas;
Que não podemos nos esquecer que nos mais de 6.200 obreiros do GOMG, mais da
metade conta atualmente com mais de 60 anos de idade;
Que a segurança e a saúde dos nossos irmãos e de seus familiares é uma preocupação
que devemos ter sempre em mente,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a suspensão de todas as reuniões e atividades maçônicas pelo prazo
de trinta (30) dias, ficando vetado aos Veneráveis Mestres, ou quem os substitua a convocação
de irmãos para tal finalidade.
Parágrafo único.
Conforme acertado com os Presidentes do Tribunal de Justiça Maçônico, Tribunal
Eleitoral Maçônico e da Soberana Assembleia, ficam mantida a eleição de Grão-mestre e
Grão-mestre adjunto, convocada para o próximo dia 23 de março de 2020, desde que as
eleições ocorram fora dos templos, em local aberto, dispensadas formalidades
ritualísticas, com a leitura e ou fixação do Edital em local de fácil visualização,
ampliação do horário de votação para que sejam evitadas aglomerações, e, ao final,
Lavrada a Ata datada do dia 23, tudo nos termos legais e do Edital para que seja
enviada ao Tribunal Eleitoral Maçônico através do GOMG, conforme a praxe das
eleições anteriores.
Art. 2º Este Ato passa a produzir efeitos, a partir de seu conhecimento pelas partes
interessadas, independentemente de publicação no Boletim Oficial.
Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre, Oriente de Belo Horizonte (MG), aos
dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte da E:. V:, 76 ano da fundação do
Grande Oriente de Minas Gerais.
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