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MANUAL DE EVENTOS DA ORDEM DEMOLAY
CAPÍTULO I – DOS TIPOS DE EVENTOS

Este Manual de Eventos auxiliará os DeMolays e Maçons
responsáveis, nos seguintes eventos:
a) Congregação Regional:
Ocorrerá sempre nos meses de fevereiro, março, abril e maio
com objetivo de capacitar e treinar os DeMolays.
b) Olimpíadas DeMolay:
Evento Regional que visa proporcionar uma maior interação
entre os DeMolays da mesma Região.
c) Comarca - Congresso Macro-Regional da Cavalaria:
Tem como objetivo a troca de experiências entre os diversos
Conventos das Regiões, buscando o aprimoramento dos
Cavaleiros e a concessão de Graus da Cavalaria.
d) EMOC - Encontro Mineiro da Ordem da Cavalaria:
Tem como objetivo principal a troca de experiências entre os
diversos Conventos do Estado, buscando o aprimoramento dos
Cavaleiros e a concessão de Graus da Cavalaria.
e) Congresso Regional:
Ocorrerá uma vez por ano entre os meses de julho e outubro,
conforme determina o artigo 63 do Estatuto do Grande Capítulo
do Estado de Minas Gerais, sendo que sua organização e
realização devem ser aprovadas pelo GCEMG com no mínimo
30 dias de antecedência.
f) Congresso Estadual:
Ocorrerá uma vez por ano, sempre no mês de novembro,
conforme determina artigo 59 do Estatuto do GCEMG, sendo
que sua organização e realização devem ser aprovadas pelo
GCEMG com no mínimo 03 meses de antecedência.
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CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Em todos os eventos da Ordem DeMolay, os itens abaixo
deverão ser observados pela Comissão Organizadora:
DEMOLAY REGULAR JUNTO AO SCODB - Somente
poderão participar dos eventos do Grande Capítulo do Estado
de Minas Gerais, os DeMolays que estiverem devidamente
regulares, devendo apresentar sua CID quando solicitada pela
Comissão Organizadora. Caso não esteja com a CID em mãos,
o DeMolay deverá fornecer seu número de cadastro para
consulta no SISDM.
CRONOGRAMA - Todos os eventos da Ordem DeMolay
devem obrigatoriamente possuir um cronograma, que deve ser
seguido com o maior zelo possível, evitando ao máximo
atrasos e mudanças de última hora, lembrando que nas
Congregações Regionais, parte do tempo do evento será
cedido obrigatoriamente à Diretoria Executiva do GCEMG, que
ministrará treinamento de capacitação.
ALIMENTAÇÃO - Em todos os eventos da Ordem DeMolay
uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente deve
ser servida aos participantes, incluída no valor da inscrição e
na programação. Sugere-se café da manhã, almoço, lanche da
tarde e quando o evento durar até à noite, jantar.
ESTRUTURA FÍSICA E HOSPEDAGEM - A Organização do
evento deve sempre se preocupar com a estrutura física, pois
pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, portanto,
alguns itens devem ser observados, como por exemplo:


Espaço onde serão realizadas as reuniões, palestras e
capacitações deve ser adequado e possuir os materiais
exigidos em cada situação;
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Equipamentos como data show e sistema de sonorização
são fundamentais para todos os eventos;



Existência de quartos, salas e/ou dormitórios limpos para
os eventos que durarem mais de um dia. É interessante
fechar parcerias com hotéis próximos ao local do evento;



Banheiros limpos, com papel higiênico, sabonetes e
chuveiros em quantidade suficiente;



Fornecimento de água gratuita;



Ao organizar o evento, é interessante a Comissão
Organizadora se preocupar com acesso à internet sem fio
- WiFi, para qualquer necessidade de acesso à informação
no SISDM ou outra fonte de dados. Modem de acesso à
internet via USB se torna uma alternativa na falta de
internet no local.

KITs E BRINDES - A Comissão Organizadora deve se
preocupar com os brindes e kits, crachá de identificação,
camisas em vários tamanhos, bloco de anotação timbrado ou
não com os dados do evento, caneta, pastas e o que mais se
julgar necessário.
DESPESAS E FORNCEDORES - Toda despesa do evento
bem como os lucros e dividendos, são de inteira
responsabilidade dos organizadores locais. O CNPJ do
GCEMG nunca deve ser utilizado para comprar ou financiar
quaisquer produtos para algum evento. A Comissão
Organizadora deve ainda se preocupar com fluxo de caixa,
custos fixos, custos variáveis, custos inesperados, etc.
Lembramos que o Secretário do evento tem a obrigação de
apresentar uma prestação de contas detalhada, com notas
fiscais para o Capítulo, ou para o corpo organizador. Não é
necessário prestação de contas formais ao GCEMG.
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DIVULGAÇÃO - Quanto maior a divulgação do evento, maiores
serão as chances de participação de vários irmãos e tios.
Divulgue no facebook, via e-mail, site do GCEMG e em visita a
Capítulos.
VALOR DE INSCRIÇÃO - O valor a ser cobrado é de livre
escolha por parte dos organizadores, lembrando que o GCEMG
pode interferir nesse e muitos outros casos, quando
necessário. Para a precificação adequada do valor do evento,
muitos fatores devem ser levados em conta: quantidade de
inscrições confirmadas com pagamento antecipado, previsão
de número total de inscritos, valor aproximado da alimentação,
valor de aluguel do local (quando for o caso), valor arrecado
através de patrocínios, etc. Lembramos ainda que a inscrição,
quanto mais perto do evento for feita, mais cara deverá ser,
evitando assim surpresas de receber mais inscritos do que o
esperado e comportado pela organização.

OBSERVAÇÃO
Todos os membros da Diretoria Executiva do GCEMG são
isentos dos valores de inscrição de qualquer evento no Estado
de Minas Gerais.
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CAPÍTULO III – DOS EVENTOS ESPECÍFICOS

a) Congregação Regional
O GCEMG ministrará, para todos os DeMolays e Maçons, um
treinamento sobre Administração Capitular com duração de no
máximo 02 horas. O uso de data show é fundamental.
O GCEMG fará ainda uma apresentação de no máximo 30
minutos sobre os programas e projetos estaduais.
As apresentações do GCEMG devem ser em momentos
distintos, separadas.
Um tempo deve ser reservado para a realização de um debate
entre os DeMolays, sob supervisão do GCEMG, com o objetivo
de identificar as dificuldades e demandas da Região e assim,
discutirem as soluções e trocarem experiências para o
desenvolvimento de todos os Capítulos;
Outras capacitações ficarão a cargo de cada Mestre
Conselheiro Regional. Sugestões de temas: legislação,
Cavalaria, PACC, honrarias, Escudeiros, história da Ordem,
Templários, liderança, etc.
É interessante que a Comissão Organizadora providencie
hospedagem na casa de irmãos para os membros da Diretoria
Executiva do GCEMG, com o objetivo de reduzir custos.
b) Olimpíadas DeMolay
A Região que decidir realizar a Olimpíada DeMolay deve
lembrar que a competição é entre irmãos, portanto, não podem
haver discussões nas disputas.
Local adequado para a realização dos jogos e suas diversas
modalidades deve ser definido para aprovação do GCEMG.
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A organização deve se preocupar com os materiais para a
prática de esportes, como por exemplo: camisas ou coletes,
bolas, petecas, apitos, redes, mesas de tênis e materiais
pertinentes aos demais esportes.
Devem ainda os organizadores se preocupar com o material
humano, ou seja, de preferência profissionais da área de
esportes, para serem os árbitros, ou na ausência desses,
professores ou acadêmicos de educação física, dando assim
lisura e imparcialidade aos resultados dos jogos.
Não se esquecer de preparar a tabela e as regras de cada
esporte. Nessa regra deverá estar contida a forma de
qualificação e de desclassificação de cada Capítulo e demais
regras e normas da competição. É de suma importância que a
organização do evento envie esse regulamento com
antecedência para todos os participantes, não deixando para
apresentá-lo no dia do evento. Além disso, o regulamento
deverá estar disponível impresso no dia do evento.
A compra dos troféus e medalhas também deve ocorrer antes
do início do evento, evitando assim surpresas.
c) Comarca - Congresso Macro-Regional da Cavalaria:
Voltado exclusivamente para a Cavalaria, a Comissão
Organizadora deve se preocupar com local, materiais, rituais,
roupas e vestimentas para a concessão de graus.
Uma questão muito importante nesse tipo de evento é a devida
verificação da regularidade de todos os presentes e se todos
possuem de fato os graus da Cavalaria, evitando assim,
desastrosos erros em concessões indevidas de graus, que
podem ocorrer por diversos motivos, como por exemplo:




Não possuir o grau;
Não ter sido aprovado no PACC;
Pela irregularidade do irmão junto ao SCODB/CONV.
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Observar e preencher devidamente as fichas dos irmãos que
foram os investidores e também dos irmãos que receberam o
grau, repassando-as para os representantes Estaduais da
Cavalaria, para que haja um controle mais apurado dos irmãos
em relação aos Graus da Cavalaria. (Lembramos que é
responsabilidade do Convento gerar o protocolo do grau, não
dos organizadores do evento).
Os organizadores do evento são responsáveis por distribuir os
cargos dos graus com antecedência, ensaiar e são
responsáveis também pela realização de uma cerimônia bem
feita.
No evento só poderá ser concedido até o Grau Anon. Para
concessão do Grau de Cadência, os organizadores devem
fazer um pedido formal, detalhado e com antecedência ao
GCEMG, para que este consiga autorização junto à Grande
Comissão de Filiadas e Paralelas do SCODB.
A Região que desejar organizar o COMARCA, deverá fazer o
pedido formal ao GCEMG, que por sua vez, se autorizar,
definirá quais as Regiões participarão.
d) EMOC - Encontro Mineiro da Ordem da Cavalaria:
Voltado exclusivamente para a Cavalaria, a Comissão
Organizadora deve se preocupar com local, materiais, rituais,
roupas e vestimentas para a concessão de graus.
Uma questão muito importante nesse tipo de evento é a devida
verificação da regularidade de todos os presentes e se todos
possuem de fato os graus da Cavalaria, evitando assim,
desastrosos erros em concessões indevidas de graus, que
podem ocorrer por diversos motivos, como por exemplo:
•
•
•

Não possuir o grau;
Não ter sido aprovado no PACC;
Pela irregularidade do irmão junto ao SCODB/CONV.
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Observar e preencher devidamente as fichas dos irmãos que
foram os investidores e também dos irmãos que receberam o
grau, repassando-as para os representantes Estaduais da
Cavalaria, para que haja um controle mais apurado dos irmãos
em relação aos Graus da Cavalaria. (Lembramos que é
responsabilidade do Convento gerar o protocolo do grau, não
dos organizadores do evento).
Os organizadores do evento são responsáveis por distribuir os
cargos dos graus com antecedência, ensaiar e são
responsáveis também pela realização de uma cerimônia bem
feita.
No evento só poderá ser concedido até o Grau Anôn. Para
concessão do Grau de Cadência, os organizadores devem
fazer um pedido formal, detalhado e com antecedência ao
GCEMG, para que este consiga autorização junto à Grande
Comissão de Filiadas e Paralelas do SCODB.
O GCEMG é o responsável pela definição da cidade e data do
EMOC, não existindo eleições formais para tal escolha.
e) Congresso Regional:
O Mestre Conselheiro Regional nomeará um Secretário do
Congresso, que deverá ser um DeMolay ativo e regular,
residente na cidade-sede. Sua função será organizar o
Congresso e demais atribuições serão definidas no ato de
nomeação, que deverá ser enviado ao Oficial Executivo
Regional para aprovação e registro.
No Congresso Regional a Assembleia se reunirá para:
•
•
•

Eleger a cidade-sede do próximo Congresso Regional;
Indicar o próximo Oficial Executivo Regional;
Eleger o próximo Mestre Conselheiro Regional.
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São requisitos para a candidatura da cidade-sede do
Congresso Regional:
•

Possuir no mínimo 01 (um) Capítulo DeMolay ativo e regular
na cidade;

•

Capacidade hoteleira para, no mínimo, 100 (cem) pessoas,
incluindo alimentação e hospedagem;

•

Auditório ou infraestrutura que comporte, no mínimo, 100
(cem) congressistas;

•

Carta de apoio do Corpo Patrocinador, assinada pelo
Conselho Consultivo.

Os requisitos para a candidatura a MCR, MCRA e indicação de
OER constam no Estatuto do Grande Capítulo do Estado de
Minas Gerais.
Todo Cerimonial do Congresso Regional deverá ser aprovado
pelo Oficial Executivo Regional, que enviará ao GCEMG para
ratificação.
A data, o local e o valor das inscrições deverão ser enviados
aos Capítulos com antecedência mínima de 02 (dois) meses.
Têm direito a voto na eleição da cidade-sede os Mestres
Conselheiros, na ausência desses, o Primeiro ou Segundo
Conselheiro respectivamente, e Presidentes dos Conselhos
Consultivos. Na ausência desses, o Consultor dos Capítulos
Regulares pertencentes à Região.
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f)

Congresso Estadual:

No Congresso Estadual a Assembleia Geral se reunirá para:
•

Eleger a cidade-sede do próximo Congresso Estadual;

•

Eleger o Grande Mestre Estadual, o Grande Mestre
Estadual Adjunto e o 2º Grande Mestre Estadual Adjunto;

•

Eleger o Mestre Conselheiro Estadual e o Mestre
Conselheiro Estadual Adjunto;

•

Eleger o Presidente da Alumni/MG;

•

Aprovar as contas da Diretoria Executiva.

São requisitos para a candidatura da cidade-sede do
Congresso Estadual:
•

Possuir no mínimo 01 (um) Capítulo DeMolay ativo e
regular na cidade;

•

Capacidade hoteleira para, no mínimo, 500 (quinhentas)
pessoas, incluindo alimentação e hospedagem;

•

Auditório ou infra-estrutura que comporte, no mínimo, 500
(quinhentos) congressistas;

•

Carta de apoio do Corpo Patrocinador, assinada pelo
Conselho Consultivo.

IMPORTANTE:
O Capítulo anfitrião ficará totalmente responsável pelas
despesas referentes à organização do Congresso Estadual.
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É terminantemente proibida, durante o Congresso
Estadual, a realização de Cerimônias de Iniciação aos
graus Iniciático e DeMolay, Investidura ao Grau de
Cavaleiro, concessão do Grau de Chevalier, comemoração
de aniversário de Corpos DeMolay, salvo autorização
prévia e expressa do Grande Mestre Estadual.
A data, o local e o valor das inscrições deverão ser enviados
aos Capítulos, após ratificação pelo Grande Mestre Estadual,
com, no mínimo, 03 (três) meses de antecedência do
Congresso Estadual.
Legislação pertinente à votação e registro de candidatura
constam no Estatuto do GCEMG.
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