
 
 

 

 

OFICIO 33 – eleição das filhas de Jô 

 

Caxambu (MG), 21 de outubro de 2019 

 “Quando for a hora de florescer, você estará pronta.  

Quando for a hora de liderar, você estará pronta.  

Quando for a hora de voar, você estará pronta.” 

 

Aos Bethéis Mineiros, 
 

Visando padronizar o procedimento de eleição das Filhas de Jó e 
aplicar corretamente as disposições da nossa Constituição e Estatuto das 
Filhas de Jó Internacional, segue este ofício que deverá ser lido pelos 
membros executivos do Conselho Guardião do Bethel e divulgado às Filhas 
do seu Bethel. 

Ressalto que NÃO irei fornecer dispensa especial para alteração da 
eleição e instalação das filhas, uma vez que ao alterar essas datas 
automaticamente a próxima gestão do seu bethel será prejudicada, sendo 
assim, ajuste o seu calendário para que a ELEIÇÃO DAS OFICIAIS 
OCORRA NA SEGUNDA REUNIÃO DE NOVEMBRO e a INSTALAÇÃO 
DAS OFICIAIS OCORRA NA PRIMEIRA ou SEGUNDA REUNIÃO DE 
DEZEMBRO. 

A eleição deverá ser realizada em uma REUNIÃO RITUALÍSTICA no 
primeiro assunto de NOVOS TRABALHOS, e deverá seguir o procedimento 
informado no ANEXO B (sem indicação) ou ANEXO C (com indicação), 
solicito que a Guardiã do Bethel e/ou Guardião Associado do Bethel realizem 
a leitura do ANEXO A na reunião de eleição, conforme previsto no 
procedimento de eleição.  Além disso, a apuração dos votos deverá ocorrer 
conforme o ANEXO D e ANEXO E. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, estou sempre a 
disposição dos Conselhos Guardiões de Minas Gerais.  

 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 

 

 



 
 

 

 

ANEXO A – INSTRUÇÕES SOBRE A ELEIÇÃO 
- DEVERÁ SER LIDO PELA GUARDIÃ E/OU GUARDIÃO- 

 

 De acordo com a Constituição e Estatuto das Filhas de Jó, POP 

BETHEL 4 E POP BETHEL 5 as filhas elegíveis são: 

o Qualquer filha que tenha passado satisfatoriamente no Exame 

das Lições de Proficiência e que tenha frequência regular 

durante toda a gestão na qual a eleição ocorrer. Frequência 

regular é considerada como presença em todas as reuniões 

regulares do Bethel, a menos que sua ausência seja justificada 

e aprovada pelos membros Executivos do Conselho Guardião 

do Bethel por boas e suficientes razões.  

o O Conselho Guardião Executivo é autônomo no que diz respeito 

a aceitar ou não uma justificativa de falta, devendo agir com 

prudência e bom senso, ressalto que não existe um número 

máximo de faltas. 

o Só poderão ser eleitos membros que estiverem presentes, 

exceto em caso de doença ou ausência inevitável. Os membros 

Executivos do CGB devem decidir e anunciar a elegibilidade do 

membro ausente. 

o O pagamento das mensalidades, somente deve ser exigido no 

momento da instalação da oficial em seu cargo, sendo eletivo ou 

não. Estar em dia com as mensalidades não é requisito para 

ser elegível para um cargo. 

 Todos os membros do Bethel possuem o direito de votar, inclusive as 

filhas recém-iniciadas e as filhas que completem vinte anos antes da 

eleição seguinte, somente membros presentes na reunião possuem 

direito ao voto, não é permitido voto por procuração. 

 Caso a filha não tenha certeza do seu voto, ou não saiba quem será 

melhor para ocupar aquela posição no Bethel, ela poderá votar em 

branco, o que diminuirá o número necessário de votos para aquela 

eleição. 

 A cédula deverá ser preenchida com o primeiro e segundo nome da 

filha elegível.(Exemplo: Joana Silva). A listagem das filhas elegíveis 

deverá estar em Ordem Alfabética, as filhas devem votar de forma 

ordenada. 

 A eleição iniciará pelo cargo de Honorável Rainha, seguindo pela 1ª 

Princesa, 2ª Princesa, Guia e Dirigente de Cerimônias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Nossa Constituição prevê que devemos seguir as Regras da Ordem de 

Robert (E-BETHEL, Artigo XVI, j), um manual para procedimentos 

parlamentares, pelos seus regulamentos a eleição das oficias do bethel 

deverá sempre considerar a maioria 50% + 1. Caso nenhuma oficial 

atinja a maioria dos votos válidos, é feita uma nova eleição para o 

cargo. A eleição deverá ser repetida até que alguma filha atinja a 

maioria (50% + 1) dos votos.  

 Se em algum turno de eleição existir um número maior ou menor que o 

número de votantes, a eleição deverá ser anulada; 

 Se existir EMPATE, não deve ser realizada uma eleição somente entre 

as filhas empatadas, deverá ser iniciada uma nova eleição, conforme o 

procedimento determinado no ANEXO A. 

 Quando número de votantes for ímpar (ex.: 15) deverá ser 50% + 

próximo número inteiro par. (Ex.: 8). Quando existir votos 

nulos/brancos deverá ser diminuída a quantidade de votos necessários 

para a filha ser eleita.  

o Exemplo: 

 20 votantes 

 19 votos válidos 

 1 voto branco 

 10 votos necessários (50% dos votos válidos + próximo 

número inteiro par) 

 O Conselho Guardião Executivo deverá escolher o procedimento que 
será realizado em seu Bethel: 

o (A) Viva voz – Cada Votante levante e diz seu voto em voz alta 
que será contabilizado; 

o (B) Voto Secreto – Deverá ser disponibilizado cédulas e 
canetas para que as filhas possam votar de forma secreta e a 
apuração deve seguir o procedimento descrito no ANEXO A. 

 O Conselho Guardião Executivo deverá escolher o procedimento que 
será realizado em seu Bethel: 

o (A) Votação SEM indicação - Não existem candidaturas a 
nenhum cargo. Todas as filhas que sejam elegíveis podem ser 
votadas para todos os cinco cargos eletivos. 

o (B) Votação COM indicação – As filhas que aspirem a um 
posto eletivo serão solicitadas a se levantarem e dizerem seus 
nomes. 

 Caso uma filha não aceite o cargo para qual foi eleita, deverá ser feita 
a votação novamente. Inicia-se a votação pelo cargo de Honorável 
Rainha, seguindo pela 1ª Princesa, 2ª Princesa, Guia e Dirigente de 
Cerimônias. O sistema de votação será o mesmo para todos os cargos. 
Vence a maioria de votos, sendo a maioria a metade mais um, 
desconsiderando votos em branco. 
 

 



 
 

 

 

ANEXO B – PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO 

VOTO SECRETO & SEM INDICAÇÃO 
 

HONORÁVEL RAINHA: Novos Trabalhos. 

(A eleição deverá ser o primeiro trabalho a ser realizado) 

HONORÁVEL RAINHA: Eleição das Oficiais do Bethel. 

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã e Guardião Associado vocês divulgarão as 
orientações e a lista das filhas elegíveis. 

GUARDIÃ DO BETHEL/GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL:  

 Ler o ANEXO A. 

 Existe alguma dúvida sobre a eleição? (aguarda) 

 As filhas eleitas são: Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda 

Princesa, Guia e Dirigente de Cerimônias. 

 As filhas elegíveis são: (A Guardiã deverá ter uma listagem em ordem 

alfabética de todas as filhas elegíveis, a medida que o nome da filha for 

lido, solicite para que ela se levante, após ler o nome de todas, todas 

se sentam). 

 

GUARDIÃ DO BETHEL: Honorável Rainha vocês irão contar. 

HONORÁVEL RAINHA: Membros do Bethel vocês irão levantar e contar.  

Honorável Rainha diz: UM e se senta, seguindo pelas filhas à sua direita. Todas as 
filhas seguem o mesmo procedimento, levantam, falam um número e se sentam. 

HONORÁVEL RAINHA: Existem ______ (número) membros habilitados a 
votar. Todas as filhas presentes na reunião tem o direito de votar. É 
necessária a maioria dos votos, metade mais um, para que ocorra eleição, 
dessa forma, são necessários ____ (número). 

HONORÁVEL RAINHA: __________, secretária, __________, Primeira 
Zeladora e __________, Segunda Zeladora, vocês serão as apuradoras. 
Guardiã e Guardião Associado do Bethel, vocês supervisionarão a eleição.  

Pausa para as apuradoras se posicionarem no bethel conforme instrução – 
obrigação das apuradoras -, a Guardiã e o Guardião Associado devem se posicionar 
de forma que possam supervisionar o trabalho das apuradoras e manter a ordem 
durante a eleição. 

HONORÁVEL RAINHA: Nenhuma cédula deve ser preenchida antes que a 
votação seja declarada aberta. O nome deve ser escrito completo, com nome 
e sobrenome, sem apelidos, e de forma legível. Preencham apenas uma 
cédula. As cédulas deverão ser dobradas apenas uma vez. Não poderá ter 
nenhuma conversa na sala do Bethel durante a eleição. Existe alguma dúvida 
sobre a eleição? (Aguarda) 



 

 

 

 

HONORÁVEL RAINHA: As oficiais do oriente deverão se dirigir de forma 
ordenada à mesa localizada ao norte no Oriente. As filhas do ocidente 
deverão se dirigir de forma ordenada às mesas localizadas ao norte e sul no 
Ocidente. Na mesa vocês encontrarão a lista das elegíveis em Ordem 
Alfabética, cédulas e canetas. (Sugestão de disposição das cédulas, que 
poderá ser alterada para o melhor desempenho da eleição.). 

 

 SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES: 
 

 
A Guardiã do Bethel deverá ler o nome de todas as filhas elegíveis na primeira 
rodada e todas, obrigatoriamente, devem passar pela eleição na primeira rodada, 
caso ocorra uma segunda rodada devido a não existência de maioria dos votos, a 
Guardiã do Bethel realiza novamente a leitura de todos os nomes, então a Honorável 
Rainha solicita que as filhas que não desejam passar pela eleição que se levantem e 
retirem seu nome. Quando uma filha retira seu nome a Honorável Rainha diz: 
Obrigada (Nenhum outro tipo de manifestação é permitido). Esse procedimento é 
repetido até alguma filha atingir a maioria dos votos; 
 

 
PRIMEIRA ELEIÇÃO DE CADA CARGO  – TODAS ELEGIVÉIS 

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você lerá a lista de filhas 
elegíveis, a medida que seu nome for lido, peço que se levante e permaneça 
de pé. 

GUARDIÃ DO BETHEL: (Lê a listagem de todas as filhas elegíveis) 

HONORÁVEL RAINHA: Todas as filhas elegíveis são candidatas ao cargo. 
(Acena para as filhas se sentarem). Vocês agora votarão para o cargo 
_____________. 

HONORÁVEL RAINHA: (Depois do tempo concedido para votar) Todas 
votaram naquela que desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a votação 
para este cargo encerrada. (*)  

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês recolherão os votos. 

Quando as apuradoras recolherem todos os votos e estiverem na mesa da 
secretária. 

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês contarão os votos. 

Pausa para apuração dos votos. NÃO deverá haver conversa no Bethel. Quando 
as apuradoras finalizarem o relatório, elas o entregarão à Honorável Rainha que 
deverá ler em voz alta O RELATÓRIO NA INTEGRA. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 COM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Por seus votos vocês elegeram 
_____________ (nome) como _________ (cargo) . (nome) 
___________você aceita?  

(Depois do tempo concedido para a Filha responder.)  

 
HONORÁVEL RAINHA: Eu declaro ___________ (nome) eleita como 
_________ (cargo) para a próxima gestão. (*) 

 

 SEM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Não existe a maioria de votos, nós votaremos 
novamente.  

 Realiza novamente todo o procedimento de eleição para o 
cargo, sendo possível a filha retirar seu nome da próxima rodada. 

 
SEGUNDA ELEIÇÃO DE CADA CARGO  – NOME PODE SER RETIRADO 

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você lerá a lista de filhas 
elegíveis, a medida que seu nome for lido, peço que se levante e permaneça 
de pé. (Lê a listagem de todas as filhas elegíveis) 

GUARDIÃ DO BETHEL: (Lê a listagem de todas as filhas elegíveis) 

HONORÁVEL RAINHA: Aquelas que não desejam passar pela eleição ao 
cargo de _______________ podem se sentar. (A Honorável Rainha anuncia 
as candidatas que permaneceram de pé e, após anunciar, acena para as 
filhas se sentarem). Vocês agora votarão para o cargo _____________. 

HONORÁVEL RAINHA: (Depois do tempo concedido para votar) Todas 
votaram naquela que desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a votação 
para este cargo encerrada. (*)  

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês recolherão os votos. 

Quando as apuradoras recolherem todos os votos e estiverem na mesa da 
secretária. 

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês contarão os votos. 

Pausa para apuração dos votos. NÃO deverá haver conversa no Bethel. Quando 
as apuradoras finalizarem o relatório, elas o entregarão à Honorável Rainha que 
deverá ler em voz alta O RELATÓRIO NA INTEGRA. 



 
 

 

 

 

 COM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Por seus votos vocês elegeram 
_____________ (nome) como _________ (cargo) . (nome) 
___________você aceita?  

(Depois do tempo concedido para a Filha responder.)  

 
HONORÁVEL RAINHA: Eu declaro ___________ (nome) eleita como 
_________ (cargo) para a próxima gestão. (*) 

 

 SEM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Não existe a maioria de votos, nós votaremos 
novamente.  

 Realiza novamente todo o procedimento de eleição para o 
cargo, sendo possível a filha retirar seu nome da próxima rodada. 

_______________________________ 

*Esse procedimento deverá ser seguido para todos os 5 cargos, após concluir 

a eleição as apuradoras retornam ao seu posto de forma informal. 

*Uma filha deverá propor uma MOÇÃO para que as cédulas e os relatórios das 

apuradoras sejam DESTRUÍDOS, a Guardiã do Bethel deve providenciar a 

destruição com água durante a reunião e descartar as cédulas ao final da 

reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO C – PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO 

VOTO SECRETO & COM INDICAÇÃO 
 

HONORÁVEL RAINHA: Novos Trabalhos. 

(A eleição deverá ser o primeiro trabalho a ser realizado) 

HONORÁVEL RAINHA: Eleição das Oficiais do Bethel. 

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã e Guardião Associado vocês divulgarão as 
orientações e a lista das filhas elegíveis. 

GUARDIÃ DO BETHEL/GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL:  

 Ler o ANEXO A. 

 Existe alguma dúvida sobre a eleição? (aguarda) 

 As filhas eleitas são: Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda 

Princesa, Guia e Dirigente de Cerimônias. 

 As filhas elegíveis são: (A Guardiã deverá ter uma listagem em ordem 

alfabética de todas as filhas elegíveis, a medida que o nome da filha for 

lido, solicite para que ela se levante, após ler o nome de todas, todas 

se sentam). 

 

GUARDIÃ DO BETHEL: Honorável Rainha vocês irão contar. 

HONORÁVEL RAINHA: Membros do Bethel vocês irão levantar e contar.  

Honorável Rainha diz: UM e se senta, seguindo pelas filhas à sua direita. Todas as 
filhas seguem o mesmo procedimento, levantam, falam um número e se sentam. 

HONORÁVEL RAINHA: Existem ______ (número) membros habilitados a 
votar. Todas as filhas presentes na reunião tem o direito de votar. É 
necessária a maioria dos votos, metade mais um, para que ocorra eleição, 
dessa forma, são necessários ____ (número). 

HONORÁVEL RAINHA: __________, secretária, __________, Primeira 
Zeladora e __________, Segunda Zeladora, vocês serão as apuradoras. 
Guardiã e Guardião Associado do Bethel, vocês supervisionarão a eleição.  

Pausa para as apuradoras se posicionarem no bethel conforme instrução – 
obrigação das apuradoras -, a Guardiã e o Guardião Associado devem se posicionar 
de forma que possam supervisionar o trabalho das apuradoras e manter a ordem 
durante a eleição. 

HONORÁVEL RAINHA: Nenhuma cédula deve ser preenchida antes que a 
votação seja declarada aberta. O nome deve ser escrito completo, com nome 
e sobrenome, sem apelidos, e de forma legível. Preencham apenas uma 
cédula. As cédulas deverão ser dobradas apenas uma vez. Não poderá ter 
nenhuma conversa na sala do Bethel durante a eleição. Existe alguma dúvida 
sobre a eleição? (Aguarda) 



 

 

 

 

HONORÁVEL RAINHA: As oficiais do oriente deverão se dirigir de forma 
ordenada à mesa localizada ao norte no Oriente. As filhas do ocidente 
deverão se dirigir de forma ordenada às mesas localizadas ao norte e sul no 
Ocidente. Na mesa vocês encontrarão a lista das elegíveis em Ordem 
Alfabética, cédulas e canetas. (Sugestão de disposição das cédulas, que 
poderá ser alterada para o melhor desempenho da eleição.). 

 

 SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES: 
 

 
A Guardiã do Bethel deverá ler o nome de todas as filhas elegíveis na primeira 
rodada e a Honorável Rainha solicita que as filhas que não desejam passar pela 
eleição que se levantem e retirem seu nome. Quando uma filha retira seu nome a 
Honorável Rainha diz: Obrigada (Nenhum outro tipo de manifestação é permitido). 
Esse procedimento é repetido até alguma filha atingir a maioria dos votos; 
 

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você lerá a lista de filhas 
elegíveis, a medida que seu nome for lido, peço que se levante e permaneça 
de pé. (Lê a listagem de todas as filhas elegíveis) 

GUARDIÃ DO BETHEL: (Lê a listagem de todas as filhas elegíveis) 

HONORÁVEL RAINHA: Aquelas que não desejam passar pela eleição ao 
cargo de _______________ podem se sentar. (A Honorável Rainha anuncia 
as candidatas que permaneceram de pé e, após anunciar, acena para as 
filhas se sentarem). Vocês agora votarão para o cargo _____________. 

HONORÁVEL RAINHA: (Depois do tempo concedido para votar) Todas 
votaram naquela que desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a votação 
para este cargo encerrada. (*)  

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês recolherão os votos. 

Quando as apuradoras recolherem todos os votos e estiverem na mesa da 
secretária. 

HONORÁVEL RAINHA: Apuradoras, vocês contarão os votos. 

Pausa para apuração dos votos. NÃO deverá haver conversa no Bethel. Quando 
as apuradoras finalizarem o relatório, elas o entregarão à Honorável Rainha que 
deverá ler em voz alta O RELATÓRIO NA INTEGRA. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 COM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Por seus votos vocês elegeram 
_____________ (nome) como _________ (cargo) . (nome) 
___________você aceita?  

(Depois do tempo concedido para a Filha responder.)  

 
HONORÁVEL RAINHA: Eu declaro ___________ (nome) eleita como 
_________ (cargo) para a próxima gestão. (*) 

 

 SEM MAIORIA DOS VOTOS: 
 

HONORÁVEL RAINHA: Não existe a maioria de votos, nós votaremos 
novamente.  

 Realiza novamente todo o procedimento de eleição para o 
cargo. 
 

*Esse procedimento deverá ser seguido para todos os 5 cargos, após concluir 

a eleição as apuradoras retornam ao seu posto de forma informal. 

*Uma filha deverá propor uma MOÇÃO para que as cédulas e os relatórios das 

apuradoras sejam DESTRUÍDOS, a Guardiã do Bethel deve providenciar a 

destruição com água durante a reunião e descartar as cédulas ao final da 

reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO D – OBRIGAÇÃO DAS APURADORAS  

 

 Três membros do Bethel deverão servir durante a eleição como 

apuradoras, sendo preferencialmente a Secretária e as Zeladoras do 

Bethel; 

 Dois membros irão recolher as cédulas quando a Honorável Rainha 

solicitar e irão entregar na mesa da apuração. 

 Quando a Honorável Rainha falar: Apuradoras vocês contarão os 

votos. 

o A 1ª Zeladora irá passar a cédula FECHADA, uma por uma à 2ª 

Zeladora que irá contar cada cédula. 

o A secretária irá escrever na parte superior do Relatório de 

Apuração qual cargo está sendo votado e o número total de 

cédulas recebidas. 

o A 1ª Zeladora irá abrir as cédulas, uma por uma, olhar e passar 

à 2ª Zeladora sem nenhum comentário. 

o A 2ª Zeladora irá ler o nome em voz alta, sem nenhum 

comentário adicional. 

o A secretária irá escrever no Relatório o nome, quando lido pela 

primeira vez, e o número de votos recebidos enquanto ela 

contabiliza as cédulas. 

o Quando todos os votos forem contados, a Secretária irá 

completar o relatório de apuração, escrevendo o número de 

votos  total ao lado do nome da Filha. Ela irá levar o relatório à 

Honorável Rainha e retornar ao seu lugar. 

o A Honorável Rainha irá ler o relatório entregue. 

o Se qualquer apuradora tiver alguma dúvida sobre uma cédula, 

ela irá solicitar à Guardiã/Guardião Associado sobre a 

elegibilidade da cédula. A apuradora não decide sobre a 

elegibilidade de nenhuma cédula. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO E – RELATÓRIO DE APURAÇÃO 

A Guardiã deverá providenciar quantas cópias forem necessárias 
para que a Apuradora possa registrar cada rodada da eleição e 
repassar o relatório para leitura da Honorável Rainha. Deverá ser 
providenciado UM RELATÓRIO por cada RODADA DE 
ELEIÇÃO. 

 

 
RELATÓRIO DE APURAÇÃO  

Cargo:_______________________________________________________
_ 

Quantidade de Cédulas __________ 

Cédulas Branco/Nulo __________ 

Cédulas válidas  __________ 

Maioria (50% + 1)  __________ 

NOME      Nº DE VOTOS 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

___________________________________ __________ 

 


