Clube de Mães

O que é um Clube de Pais e Mães?
Os Clubes de Pais e Mães são organizações filiadas a Ordem DeMolay e a seus Capítulos,
que reúnem pais, mães e outros parentes de DeMolays, mesmo que não tenham ligação com a
Maçonaria. Os Clubes auxiliam os Capítulos e seus Conselhos Consultivos em suas atividades
extra capitulares.
Quais são as funções de um Clube?
Os Clubes possuem funções simples, não-ritualísticas, que visam auxiliar nas atividades extra
capitulares, bem como:• Estimular o interesse dos jovens DeMolays em atividades acadêmicas,
culturais, desportivas e de lazer;
• Auxiliar na execução de eventos e de
campanhas filantrópicas;
• Ajudar na
obtenção e na manutenção de materiais para Capítulos
• Patrocinar premiações para eventuais competições esportivas promovidas pelos DeMolays de
sua cidade;
• Preparar lanches e jantares após as reuniões dos Capítulos, públicas ou ritualísticas;
• Outras situações que possam vir a constar em seu regimento, com o objetivo de aprimorar a
Ordem DeMolay.
Como fundar?
Após aprovado pelo Capítulo, o Presidente do Conselho Consultivo deve reunir um quórum
mínimo de 5 (cinco) familiares interessados em participar do Clube, fazer uma breve
explanação do que se trata a instituição e, por fim, remeter uma solicitação ao Supremo
Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil. Toda a documentação necessária pode ser
encontrada em www.filiadas.demolay.org.br
Quais são os cargos de um Clube?
Para sua fundação, devem ser escolhidos dois membros que assumirão como Presidente e
Secretário interinos. Logo na primeira reunião do Clube, após a fundação, deve ser realizadas
eleições para preencher os cargos mínimos, que são:• Presidente• Vice-Presidente• Secretário
• Tesoureiro
O clube também possui comitês, a funcionar de forma semelhante às comissões de um
Capítulo DeMolay. A saber, são:
• Convocação: Comitê que 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. • 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.
• Auditoria: 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
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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.
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