
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

CIRCULAR N. 003/GCE-RO/2019-2021 
 

Aos representantes das organizações afiliadas 

Capítulos, Priorados, Cortes e Preceptorias 

 

ASSUNTO: ANTECIPAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO 2020. 

 

Prezados sobrinhos e irmãos, 

Em atenção ao Conteúdo da Circular n. 001/2019-2021/GTN, a qual 

informa a decisão tomada pelo CONSELHO FISCAL do SUPREMO CONSELHO 

DEMOLAY BRASIL, no sentido de conferir o desconto de 10% (dez) por cento do 

valor das anuidades das organizações afiliadas (Capítulos, Priorados, Cortes e 

Preceptorias), viemos prestar esclarecimentos: 

 

1. O desconto autorizado pelo Conselho Fiscal refere-se somente a 

taxa destinada ao SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASIL, pelo 

que não modifica os valores cobrados pelo GCE-RO; 
 

2. O procedimento encontra-se descrito no ANEXO I desta circular. 
 

3. O prazo máximo para efetuar o procedimento e conseguir o 

desconto é até o dia 27/12/2019, pois o GCE – RO precisa de um 

tempo para conseguir concluir todos os pacotes e efetivar os 

pagamentos. 
 

4. Após este prazo, os valores retornam ao patamar estipulado pelo 

Decreto n. 35/GCE-RO/2017-2019. 
 

5. Os valores a serem pagos, com a dedução do desconto conferido 

pelo SUPREMO CONSELHO, são os seguintes: 
 

Organização Porcentagem Valor 

Capítulo 132,50% R$ 1.322,35 

Priorado 57% R$ 568,86 

Corte 38% R$ 379,24 

Preceptoria 125% R$ 1.247,40 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

Havendo qualquer dúvida, seja ela simples ou complexa, não deixe de 

procurar o GRANDE CONSELHO e/ou GABINETE ESTADUAL, pois o nosso papel 

é auxiliar e contribuir para com a Ordem DeMolay do Estado de Rondônia. 

Acompanha este expediente, os seguintes documentos: Ofício Circular 

n. 001/2019-2021/GTN, Decreto n. 35/GCE-RO/2017-2019 e Guia de 

Regularização 2018. 

Sendo o que se apresenta para o momento, deixamos nossos votos de 

elevada estima, rogando ao Pai Celestial que os ilumine e proteja. 

Porto Velho – RO, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

 

  

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

FELYPE EDUARDO RODRIGUES 

Grande Secretário Estadual 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

ANEXO I 

INSTRUÇÕES E TEXTO PADRÃO PARA REMESSA DO E-MAIL 
 

E aí pessoal, tudo certinho? 

Vamos lá, desenrolar esse bicho de sete cabeças (rs). Brincadeira, o 
procedimento é bem simples, só seguir estes passos: 

1) Utilizar do GUIA DE REGULARIZAÇÃO – 2018 – CAPITULO até o item 8. 
 

2) O referido guia serve de base para todas as organizações (capítulos, 
priorados, cortes e preceptorias). 
 

3) Efetuar o pagamento na conta do Grande Conselho, qual seja: 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 3181-X 
Conta: 36.281-6 
CNPJ: 07.786.216/0001-73 
 

4) Informar o Grande Conselho através de e-mail. Abaixo segue o texto 
padrão com algumas dicas para facilitar: 

 

“Bom dia / tarde / noite (faça no horário que achar melhor, mas 
sempre atento ao prazo final); 
 
Venho informar a abertura do pacote n. (inserir o número do pacote), 
referente a Regularização do ano de 2020 do(a) (informar o capitulo, 
priorado, corte ou preceptoria com o número). 
 
Segue anexo o comprovante de pagamento (não esqueça do 
bendito comprovante, ele é fundamental). 
 
Atenciosamente, 
Fulano de tal (coloque seu nome) 
(Insira abaixo o cargo que exerce – exemplo: Mestre Conselheiro, 
Escrivão, etc.) 

 

5) O e-mail deve ser encaminhado para: gme@demolayro.org.br; 
gse@demolayro.org.br  e gte@demolayro.org.br. (ATENÇÃO – são 
novos e-mails, cuidado na hora digitar) 
 

6) Feito isto, está encerrada a sua parte, cabendo ao GCE – RO providenciar 
os demais atos relacionados a regularização. 

 

É isso galera, obrigado pela atenção e até a próxima. 
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