CARTILHA – CLUBE DE MÃES DA ORDEM DEMOLAY
GRANDE CAPÍTULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O QUE É?
Os Clubes de Pais e Mães são organizações filiadas a Ordem DeMolay em que
familiares, no geral, mesmo que não tenham ligação com a maçonaria podem
fazer parte.

COMO FUNCIONA?
Os Clubes de Mães, como são mais comumente conhecidos, são organizações
voltadas para ajudar os Conselhos Consultivos em atividades extra capitulares.
Trabalhando assim com prévia autorização dos Conselhos Consultivos.

QUAIS FUNÇÕES DESEMPENHA UM CLUBE DE MÃES?

1. “Encorajar os DeMolays a se fazerem presentes nas reuniões do Capítulo”;
2. Estimular o interesse dos jovens por atividades educacionais, culturais,
filantrópicas e de lazer;

3. Ajudar na obtenção e pelo zelo dos materiais do Capítulo, como:
a)
b)
c)
d)

Capas
Velas
Bandeira Nacional
Coroa
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4. Patrocinar medalhas e troféus para eventuais competições esportivas,
intelectuais etc;

5. Ajudar na organização de cerimonias públicas;
6. Preparar lanches, almoços ou jantares ao fim de cerimonias publicas ou
ordinárias do Capítulo;

7. Prestar atenção especial aos DeMolay que estejam enfermos, morando
sozinhos, fora, ou ainda, prestando serviço militar, dentre outras diversas
funções que podem ser atribuídas ao Clube, estando em seu regimento.

COMO FUNDAR?
Os passos para fundar são bem simples. Basta apenas o Capítulo, regular, ter
interesse em fundar e por meio de solicitação por escrita remetida ao Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil. Devendo o clube levar o mesmo
nome do Capítulo. Formulário semelhante ao da imagem abaixo, disponível no
site www.filiadas.demolay.org.br:
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Depois de feito o procedimento acima, o Presidente do Conselho Consultivo
deve ser reunir com um quórum mínimo de cinco pais e/ou mães, fazer uma
breve explanação do que é, a coerência de trabalho e qual o fim. A partir daí
deve ser eleito um Presidente e um Secretario provisórios para declarar o
Clube fundado e procederem com o registro da Minuta (nome dado a ata pela
organização), onde assinam o Presidente do Conselho Consultivo do Clube e
seu Secretario, temporários. Na segunda reunião devem ser feitar eleições
para cumprir os cargos mínimos exigidos bem como os comitês. Que assim
constituíram legalmente o Clube. Os comitês e cargos serão dispostos no
tópico subsequente.

COMPOSIÇÃO DOS CLUBES DE MÃES

I. Dos Cargos:
Os clubes têm os seguintes cargos:
Presidente: Tem como dever presidir as reuniões do Clube e de nomear
quantos Comitês julgar o necessário para o melhor desenvolvimento do Clube,
além das já previstas.
Vice Presidente: Responsável por ser o imediato do presidente e para buscar
novos membros para fazer parte do Clube.
Secretário: Responsável pelo registro das minutas do Clube, bem como
manter lista atualizada de contatos dos membros e notificar aos membros
sobre as datas de reuniões ordinárias e extraordinárias, tendo também um
trabalho harmônico com o Comitê de Convocação.
Tesoureiro: Responsável pelo controle financeiro do Clube, detentor dos
direitos da conta bancária do Clube, caso o mesmo possua, apresentar e
elaborar relatórios sobre a situação financeira do Clube.
II. Dos Comitês:
Convocação: Comitê trabalha na área de incentivar os DeMolays a se
informarem das datas e estarem presentes nas reuniões do Capítulo. Ainda por
informar os demais pais, juntamente com secretário das reuniões do Clube.
Sugestão é que se crie um premio para o membro que mais trouxer DeMolays
para o dia a adia do Capítulo.
Transporte: Comitê que trabalha na ajuda da locomoção dos garotos de suas
casas ate o local de reunião do Capítulo. De maneira ocasional.
Social: Planejar para os membros do Capítulo atividades de lazer, esportivas,
lanches entre outros.
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Auditória: Composto por três membros com a função de fiscalizar as
prestações contábeis do Clube.
Hospitalaria: Responsáveis por enviar cartões, mensagens ou telefonemas a
membros do Clube e do Capítulo que estejam enfermos, ausentes e fazendo
aniversário.
Aquisição de Membros: Sobre a direção do vice-presidente deve pugnar pela
obtenção de novos membros para o Clube, bem como para o Capítulo.
Publicidade: Anunciar a realização das reuniões e prestar relatórios de
atividades exercidas pelo Clube, enviando ao jornal local e sites. Deve
providenciar um livro de registros para ações publicadas do Capítulo e do
Clube.
Planejamento: Trabalhar com o presidente buscando propor um plano de
administração para atual gestão e as posteriores do Clube. Tendo a anuência
do Conselho Consultivo
Executivo/Central: Constituído pelos oficias do Clube e presidentes dos
Comitês que tem o poder para tratar de assuntos do de seus Comitês durante
as reuniões do Clube.
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