RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA - EXERCÍCIO 2021.
À
TRINDADE SUPREMA QUE DIRIGE A LOJA SACERDOTAL nº 6 MAÇONARIA 33 IEED

S.S WANDU - MAGO nº 1 FORÇA DO SOL UNO 33 - CHEFE SUPREMO
S.S DEUSA LUNAR - DEUSA nº 2 FORÇA DA LUA UNO 27
S.S WANTUIL - MAGO nº 4 FORÇA DAS ESTRELAS UNO 23
Inicialmente, pedimos perdão às forças supremas por não termos conseguido realizar todas
as atividades previstas no ritual IEED, uma vez que devido à pandemia de COVID-19 que
nos afligiu, ficamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente e as leis da terra em
alguns momentos exigiu que suspendêssemos nossas atividades presencias.
No entanto, não envidamos esforços em tentar manter nosso corpo de associados ligado as
atividades que seriam realizadas sejam por meio presencial, seja por meio eletrônico
(online).
Não poderia me furtar de agradecer imensamente às vossas incomensuráveis forças por
toda proteção, equilíbrio, harmonia, resistência e mais do que tudo saúde, à nós emanados,
para suportarmos esta terrível pandemia que nosso planeta está atravessando.
A Diretoria Administrativa do biênio 2021/2023, apesar das dificuldades financeiras que a
impediu de fazer as obras que a Irmandade necessita, conseguiu realizar não só obras
emergenciais, como as reformas pendentes. Os recursos que nos permitiram estas
realizações foram provenientes de doações de nossos associados e assistentes.
Agradecemos a todos que nos ajudaram com suas doações quer em espécie ou em
trabalhos e pedimos aos Mestres que os abençoem.
Ressaltamos que os serviços executados estão devidamente descritos nos relatórios do
Diretor de Patrimônio e Diretório Arquitetônico, os quais são peças integrantes do presente
Relatório.
No ano de 2021 posso destacar que tivemos infortúnios em nossas dependências, com furto
de materiais no templo do sol (materiais de plano do quarto de auxiliar de guia e guias na
senzala); na sede (hidrômetro e registro) e no templo do mar não tivemos furto, mas invasão
de meliantes do Templo da MFI. Os eventos no templo do sol foram objeto de registro de
ocorrência, junto à delegacia policial, o da sede não foi necessário, uma vez que
recuperamos o bem furtado, tivemos apenas o custo de reinstalação.

CONTRATOS DE LOCAÇÃO
Foi mantido o Contrato de locação com a firma AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO
DE INFRAESTRUTURAS LTDA, cujo objeto é a Locação de espaço em Guapimirim para a

antena de celular. Foi renovado no dia 01/11/2017, pelo período de 10 anos podendo ser
renovado automaticamente por igual período.
Foi mantido o contrato de locação celebrado em 2019 com a Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Guapimirim, tendo como objeto a locação do Imóvel da Irmandade, sito a
Rua João de Abreu, nº 237, Paiol – Guapimirim.
Foi assinado contrato de locação do imóvel situado na Rua Deusa Lunar s/nº, Bairro
Irmandade, Guapimirim – RJ, pelo valor mensal de R$150,00 (cento e cinquenta reais) com
a empresa MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES GUAPI LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Pedro Rufino nº 33, Loja 02-parte, Paiol, Guapimirim – RJ, CEP:
25.945-868, inscrita no CNPJ sob o nº 21.609.794/0001-65 que também se comprometeu,
conforme contrato de locação a realizar as benfeitorias necessárias a utilização do imóvel
com a reforma integral do mesmo.

SECRETARIA
Ingresso no quadro social: Foram admitidos 09 (nove) sócios contribuintes.

Foram feitos os seguintes processos:
- Batismo - 02
- Crisma - 0
- Remissão – 03 (José Carlos Gomes Esperança, Rosana Gomes Esperança e Leila Luiz
Barroso)

No ano de 2021 não foram realizadas reuniões de Irmandade com parte administrativa,
devido à Pandemia do COVID-19 que limitou nossas atividades presenciais em nossos
templos.

Ressaltamos que foi o terceiro ano que realizamos ingressos de auréola de alguns irmãos
em reuniões de terça-feira.
Em 2021, foram realizadas 04 (quatro) Assembleias, todas no Templo de Estrela D’alva: no
dia 19/03/2021, foi realizada a Assembleia de Prestação de contas de atividades relativo aos
Exercícios de 2019 e 2020, realizada pela primeira vez de forma hibrida, presencial e virtual,

pela plataforma Zoom, onde foram aprovadas as contas dos referidos exercícios, por
unanimidade dos presentes; no dia 15/05/2021, Assembleia Geral Ordinária para eleição da
Diretoria Administrativa Biênio 2021/2023; no dia 30/05/2021, Assembleia de Comemoração
do Aniversário da Irmandade e Posse da Diretoria Administrativa Biênio 2021/2023; e no dia
30/08/2021 Assembleia de encerramento do mês do Médium.

No ano de 2021 não foi realizado nenhum ritual de sepultamento, cuja responsabilidade está
afeta a Diretoria, em substituição ao Diretor de Cerimonias Fúnebres.

TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANO DE 2021
CERIMONIA DE S.S COSME E DAMIÃO (TEMPLO DO SOL)
- Foram distribuídas 80 cestas básicas, doces e brinquedos.
NATAL (TEMPLO ESTRELA D’ALVA)
- Foram distribuídas 87 cestas básicas, biscoitos e brinquedos.
DITRIBUIÇÕES EXTRA EM SETEMBRO (TEMPLO ESTRELA D’ALVA)
- Foram distribuídas 50 cestas básicas e brinquedos para as famílias cadastradas junto ao
Diretório de Assistência Social.
DITRIBUIÇÕES EXTRA EM DEZEMBRO (TEMPLO DO SOL)
Destacamos que no ano de 2021, tivemos no mês de dezembro, em Guapimirim, a
distribuição de 104 cestas básicas e brinquedos.
As demais distribuições realizadas constam no relatório do Diretório de Assistência Social,
que também é parte integrante do presente.

TESOURARIA
Relatório financeiro, que se encontra à disposição para consulta de qualquer sócio.
De qualquer forma gostaria de reiterar nossos agradecimentos aos mestres por estarmos
conseguindo manter o equilíbrio das contas da IEED, com o pagamento em dia de todos
nossos fornecedores, funcionários, prestadores de serviços e concessionárias de serviços
públicos.

Faz parte integrante deste relatório, os demais relatórios, dos Diretórios e das Maçonarias,
que se encontram à disposição dos Srs. Associados.
Supremo Conselho Sacerdotal
Diretório Espiritual
Diretório Arquitetônico
Diretório Iniciático
Oração Dominical
Cursos
Disciplina
Leis
Assistência Social
Imprensa e Comunicação
M.F.I.
M.O.W.
Auxiliar de Guia

Por fim, queremos agradecer a honra e o privilégio de estarmos à frente dos destinos
administrativos da Irmandade Espiritual Estrela D’alva à S.S WANDU, S.S DEUSA LUNAR,
S.S WANTUIL, e pedimos perdão por não ter conseguido mais resultados positivos, mas foi
tudo que pudemos realizar, e pedimos proteção, ajuda e encaminhamento, para nossa
Diretoria que se mantém unida, em harmonia e em equilíbrio, junto aos demais poderes da
Loja Sacerdotal nº 6 Maçonaria 33 IEED. Em genuflexão as vossas incomensuráveis Forças,
humildemente pedimos perdão se por acaso houve erro ou omissão neste relatório.
Suplicamos vossas bênçãos e misericórdia.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2022.
FLAVIO TORRES
NUNES
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