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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO DA BAHIA 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

JEANNE DE CARVALHO NUNES e JOEL ASSIS BATISTA JÚNIOR, Grande Guardiã e 
Grande Guardião Associado do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional, 
respectivamente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e Estatuto das 
Filhas de Jó Internacional; 

CONSIDERANDO, que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 
reconhece e aceita os princípios das Filhas de Jó Internacional, inspirados pela filosofia de sua 
fundadora ETHEL THERESA WEAD MICK, enfatizando nos corações e mentes das jovens os 
ideais de construção moral e espiritual, que inspire o desejo pela sabedoria, amor à Bandeira e o 
que ela representa, valorização suprema do lar e da família, respeito a todas as pessoas e em 
especial aos pais, e a reverência às Sagradas Escrituras;  

CONSIDERANDO, que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 
trabalha de forma planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó no 
Estado, propiciando aos seus membros um ambiente sadio para o aperfeiçoamento de seus 
ensinamentos e ideais;  

CONSIDERANDO, que cabe à Grande Guardiã e ao Grande Guardião Associado estabelecer  e 
esclarecer todas as regras de envio e pagamento do Relatório Anual para cada Bethel do Estado 
da Bahia, a partir do ano de 2014; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o Grande Conselho Guardião é a LEGÍTIMA 
AUTORIDADE DAS FILHAS DE JÓ NO ESTADO DA BAHIA, TENDO COMPLETA 
JURISDIÇÃO, PODERES E PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS PARA TAL ADMINISTRAÇÃO;  
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RESOLVE: 

Artigo 1º - Por conta de problemas no Supremo Escritório do Supremo Conselho Guardião, 
promover uma alteração na data limite para envio e pagamento do Relatório Anual referente ao 
ano de 2014 para o dia 28/02/2015. 

Artigo 2º - Solicitar que cada Bethel providencie a elaboração do seu relatório, bem como de sua 
tabela e faça as devidas atualizações na tabela quando o Supremo Conselho já tiver o material à 
disposição. 

Artigo 3º - Informar os valores a serem pagos, a saber: Taxa de Iniciação: R$ 7,40 (sete reais e 
quarenta centavos) por garota iniciada no ano de 2014, sendo 50% (cinquenta por cento) desse 
valor para o Supremo Conselho Guardião e 50% (cinquenta por cento) para o Grande Conselho 
Guardião; Anuidade: R$ 17,42 (dezessete reais e quarenta e dois centavos) por membro ativo 
(incluindo as iniciadas em 2014), sendo (cinquenta por cento) desse valor para o Supremo 
Conselho Guardião e 50% (cinquenta por cento) para o Grande Conselho Guardião. 

Artigo 4º - Informar os dados bancários para a realização do depósito identificado dos valores 
relativos ao Relatório Anual de 2014, a saber: Banco do Brasil, Agência número 2489-9, Conta 
Poupança número 45048-0, Variação 51, Favorecido: Carlos Soares de Souza, CPF: 169.688.166-
89. 

Artigo 5º - Determinar  que o envio do Relatório Anual e do comprovante do depósito 
identificado deverá ser realizado por e-mail para a Grande Secretária, Daniela Nascimento, 
através do seguinte endereço: nielaba@hotmail.com. 

Artigo 6º - Alertar que o envio e/ou pagamento do Relatório Anual em data posterior a data 
acima mencionada (28/02/2015) implicará na aplicação de uma multa no valor equivalente a 
US$ 20,00 (vinte dólares), com a cotação do dólar de 31/12/2014, no valor de R$ 2,6541 (dois 
reais e sessenta e cinco centavos fracionados). Essa cobrança de aplica porque, apesar de o 
Grande Conselho Guardião da Bahia ser o responsável pelo recebimento dessas informações e 
valores, o mesmo deve repassá-las ao Supremo Conselho Guardião e o envio dessas 
informações fora do prazo implica em multa ao Grande Conselho Guardião da Bahia. É 
imprescindível que cada Bethel providencie o envio dessa documentação dentro do prazo, 
pois a irregularidade de cada Bethel vai ser um transtorno muito grande para cada um e 
maior ainda para o Grande Conselho. 

Artigo 7º - A Muito Ilustre Grande Secretária é a encarregada das anotações competentes, do 
registro e da publicação do presente ATO, que entra em vigor nesta data, para todos os efeitos 
legais, revogando-se as disposições em contrário. 
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Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos vinte e seis 
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze. 

Fraternalmente, 

 

             JEANNE DE CARVALHO NUNES                 JOEL ASSIS BATISTA JÚNIOR 
                      GRANDE GUARDIÃ   GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 
 

DANIELA NASCIMENTO DA SILVA 
GRANDE SECRETÁRIA 


