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Poderosa Assembleia Estadual Legislativa 
Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro 

Instalada em 23 de Junho de 1979 

“1871 – 2021: 150 anos da aprovação da Lei do Ventre Livre de autoria do 
Grão-Mestre Visconde do Rio Branco” 

 

                  “NÃO HÁ LEIS TÃO JUSTAS E LEVES QUE NÃO NECESSITEM DE QUEM AS FAÇA EXECUTAR E                                                                                                                                                     
GUARDAR” 

 
 
 
 

Decreto Legislativo nº 005/2021 
 

 

 

O Eminente Presidente Pro tempore da Poderosa Assembleia 

Legislativa do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, faz 

saber que o Plenário da Assembleias Estadual, em sessão ORDINARIA 

do dia 8 de maio de 2021, de forma presencial, aprovou e baixou 

juntamente com os Dignitários da Mesa Diretora, o presente DECRETO 

LEGISLATIVO, em face dos seguintes considerandos: 

1. Que após esclarecido que toda Prestação de Constas do GOB RJ, foi 

devidamente enviada a todos os Veneráveis Deputados de forma eletrônica e 

devidamente explicitados através dos Relatório da Comissão de Constituição 

e Justiça da PAEL/RJ, a respeito da Legalidade dos atos e o da Comissão de 

Orçamento e Finanças, que fez as seguintes argumentações e recomendações:  

“considerando os fatos sobejamente conhecidos, quais sejam, a malversação da 

verba destinada à PAEL-RJ, fatos estes que, inclusive, levaram à cassação, por 

unanimidade, do Ex-Presidente da PAEL-RJ, Irmão Pedro Bezerra de 

Menezes, bem como do Tesoureiro, Irmão Cesar Fellini Lazzarotto, conforme 

Decretos 003 e 004 de 2021  emitidos por esta Casa de Leis, , recomenda seja o 

presente parecer e toda a documentação correlata encaminhada ao Ilustre 

Tribunal de Contas do GOB-RJ, a fim de elaborar uma tomada de contas 

especial para o Poder Legislativo Gobiano Fluminense, no período de janeiro a 

julho de 2020, período este em que o ordenador de despesa era o Ex-presidente 

acima mencionado, a fim de informar o montante do prejuízo causado ao 

erário público maçônico Gobiano Fluminense, remetendo parecer 



consubstanciado à Comissão de Orçamento e Finanças que oportunamente 

deve encaminhar parecer ao plenário a respeito dos prejuízos causados e, 

consequente rejeição das contas da presidência da PAEL-RJ no já mencionado 

período, além de consequente remessa ao Ministério Público Maçônico do GOB-

RJ para as providências que se fizerem oportunas. Sendo a seguir votado e 

APROVADO POR UNANIMIDADE, os relatórios apresentados, com o 

parecer pela aprovação da Contas do Exercício 2020, com a ressalva proposta 

acima pela COF da PAEL”, assim sendo, para que se cumpram e façam 

cumprir, seguem os artigos do referido decreto:  

Artigo 1º - Fica APROVADA a prestação de Contas do Grão-

Mestrado do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro - 

GOB-RJ do Exercício de 2020, observada a recomendações destacada 

pela COF da PAEL. 

Artigo 2º -  O presente Decreto Legislativo entra em vigor na 
data da assinatura. 

 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Dado e Traçado no Gabinete da Presidência aos 10 de maio de 

2021.  199º da Fundação do GOB - 41º da Instalação da GOB-RJ e 40º da 
Instalação da PAEL –RJ. 

 
 
 

 
Gelcy Cloves Dias 

Presidente em pro tempore da PAEL/RJ 
CIM nº 123.595 
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