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Circular GME Nº 009/ 2018-2020 

 

 

 

Aos Conselhos Consultivos dos Capítulos Afiliados ao GCE-BA. 

 

 

Assunto: Indicação para o Grau de Chavalier no ano de 2018. 

 

Prezados Consultores,  

 

 Estamos nos aproximando ao final de mais um ano e muitos Capítulos não sugeriram um 

nome para receber a honraria do Grau de Chevalier. É sabido que a indicação para esta honraria 

demanda um tempo para os procedimentos burocráticos, desde a avaliação da pessoa sugerida até o 

devido registro e pagamento da indicação para o Supremo Conselho, todo esse processo pode durar 

até 60 dias ou mais.  

 

Para evitarmos problemas futuros, principalmente com a perda do direito do Conselho 

Consultivo sugerir um nome para 2018, informamos que aqueles Conselhos que ainda não fizeram 

sua sugestão ao GCE-BA terão até o dia 15 de novembro para enviar o relatório contendo todas as 

informações necessárias para a avaliação. Passado essa data o GCE-BA considerará a sugestão 

como sendo para o ano de 2019. 

 

Vale ressaltar e deixar claro como é o procedimento que devemos seguir: 

 

1. O Conselho Consultivo envia o relatório do DeMolay, contendo seus dados, atividades realizadas 

no Capítulo, informações que justifiquem que é merecedor de tal honraria; 

 

2. O GCE-BA através da Comissão Estadual de Honrarias e Prêmios fará a análise e dará o parecer 

ao Grande Mestre Estadual; 

 

3. Sendo a sugestão favorável,  o GME fará a indicação do DeMolay, informando ao Conselho 

Consultivo da aprovação; 

 

4. O GCE-BA enviará o Livreto de Chevalier para que seja entregue ao indicado; 

 

5. O Conselho Consultivo deverá informar ao GCE-BA que o Livreto foi entregue e enviar o 

comprovante de pagamento da referida honraria; 
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6. A Grande Secretaria fará o registro do indicado no SISDM, o qual irá receber uma mensagem por 

e-mail informando que terá que acessar seu perfil no sistema para concordar com a sua indicação ao 

Grau de Chevalier; 

 

7. Após esse processo, o Supremo Conselho tem 30 dias para enviar as patentes e colar. Somente 

após o recebimento, o Conselho Consultivo junto com a Corte marcará a data da cerimônia de 

investidura. 

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Dado e traçado no Gabinete do Grande Mestre Estadual, na cidade do Salvador, sede do 

Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado da Bahia, aos sete dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

JAMERSON VIEIRA TORRES 

GRANDE MESTRE ESTADUAL 

 

 

ARISTENILSON MESSIAS LARANJEIRA DE SOUZA. 

GRANDE SECRETÁRIO ESTADUAL 
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