
 

 

 

Nota Explicativa 

Ref. Modelo de Regimento Interno para os Capítulos 

 

 
 

Prezado irmão, 
 

O Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais, 

primando pelo constante aperfeiçoamento de seus membros, em prol de uma Ordem 

DeMolay mineira cada vez mais pujante e fortalecida, torna público o MODELO DE 

REGIMENTO INTERNO PARA CAPÍTULOS anexo. 

O intuito deste documento é o de auxiliar os Capítulos na missão de manter uma 

regularidade jurídica e administrativa, com regras e normas que atendam a legislação do 

Supremo Conselho e do Grande Conselho, bem como respeitem as peculiaridades 

internas de cada Capítulo. Justamente por isso, trata-se de um documento sugestivo, com 

intuito de garantir um suporte administrativo para os Capítulos, abrangendo a maior 

quantidade de situações possíveis. 

Tendo em vista a necessidade de edição/complementação do documento, o 

mesmo estará disponível para download em formato docx., ou seja, editável em Word. 

As palavras e expressões que estiverem em VERMELHO devem, 

necessariamente, ser preenchidas pelos Capítulos. As demais disposições, se 

devidamente aceitas, podem ficar exatamente da forma como se encontram, mas também 

podem ser editadas por decisão do Capítulo. 

Não é demais lembrar que o Regimento Interno pode ser entendido como um 

conjunto de regras estabelecidas por um grupo para regulamentar o seu funcionamento, 

podendo ser usado em diversas atividades, nos mais variados campos. No caso específico 

de um Capítulo, trata-se de um indispensável documento balizador das condutas e 

procedimentos internos não definidos pelo Supremo Conselho ou pelo Grande Conselho, 

naquilo que lhes competem. 



 

 

Muito além de divulgar o modelo anexo, gostaríamos de solicitar que todos os 

Capítulos do Estado de Minas Gerais  remetam, via e-mail (oradoria@gcemg.org.br), 

uma cópia de seus respectivos Regimentos Internos, para que possamos validar de acordo 

com as normas do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa 

do Brasil e do Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais.  

Destacamos, ademais, que os Grandes Oradores dispensarão todos os seus 

esforços para auxiliar os Capítulos na construção/reformulação de seus Regimentos 

Internos, tirando dúvidas e sugerindo ideias. Afinal, somos todos uma Família DeMolay. 

Fraternalmente, 

 

 

 

Anderson da Silva Pinto Coelho Calais  José Gabriel Pontes Baeta da Costa 

Grande Mestre Estadual Grande Orador Estadual 
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