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Dispõe sobre a instituição do Fundo 
Promocional do Grande Conselho Guardião. 

 
LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE 

BETHÉIS DO ESTADO 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA & JOHN LYNDON PINTO DA 

SILVA, Grande Guardiã e Grande Guardião Associado do Grande Conselho Guardião 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 a todos os seus membros um ambiente sadio para o aperfeiçoamento 

de seus ensinamentos eideais; 

 

CONSIDERANDO que consoante o artigo VIII, seção 1, letra (b), do E-GCG-BA c/c POP 

– GCG-3, do Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião do Estado 

da Bahia, em cumprimento com as diretrizes do Supremo Conselho Guardião, “cada GCG 

deve criar um Fundo Promocional.”; 

 

CONSIDERANDO que é prerrogativa extensiva do GCG da Bahia estabelecer outras 

instruções pertinentes ao Fundo Promocional; 



 

CONSIDERANDO que é necessário implementar a existência do Fundo Promocional, 

assim como cumprir e obedecer ao quanto estabelecido no E-GCG, art. XVII, Seção 1.22 

c/c a POP-BETHEL - 2- FINANÇAS, a qual, expressamente, consigna o seguinte, in verbis: 

 

Seção 4. Fundos Educacional e Promocional (Vide E-GCG Art. XVII Seç. 1.22) 

(a) Dentro de trinta (30) dias após a instalação de novas oficiais em um Bethel 

com Carta Constitutiva, a Honorável Rainha e os membros devem planejar um 

evento de arrecadação de fundos, dois (2) eventos por ano, em benefício dos 

Fundos Educacional e Promocional. 
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(b) Um terço (1/3) do dinheiro arrecadado deve ser retido pelo Bethel, um terço 

(1/3) enviado para o Fundo Educacional e um terço (1/3) enviado para o Fundo 

Promocional. 

 

CONSIDERANDO, que para qualquer gestão e utilização dos valores provenientes do 

Fundo Promocional para atividades e projetos com o intuito de promover a organização 

na(s) cidade(s) com existência dos betheis jurisdicionados e/ou cidades circunvizinhas, 

inicialmente, este deve estar funcionando dentro dos regulamentos da Ordem e em 

cumprimento da legislação; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que o Grande Conselho Guardião é a LEGÍTIMA 

AUTORIDADE DAS FILHAS DE JÓ DO ESTADO DA BAHIA, TENDO COMPLETA 

JURISDIÇÃO, PODERES E PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS PARA TAL 

ADMINISTRAÇÃO; 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Para todos os efeitos legais, instituir o FUNDO PROMOCIONAL do 

Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Comporá este Fundo Promocional, o percentual de 1/3 

(um terço) do dinheiro arrecadado em um (1) evento de arrecadação de fundos de toda 

gestão dos betheis jurisdicionados ao GCG, ou seja, em dois (2) eventos por ano, no 

cumprimento das Leis e Regulamentos do SCG. 

 

Art. 2º - Os valores arrecadados por cada um dos betheis jurisdicionados ao GCG 

(1/3 do evento de arrecadação de fundos da gestão), e que devem ser enviados ao Fundo 

Promocional, serão registrados e catalogados em separado, podendo ser utilizados, em sua 

quota-parte, em projetos individuais dos betheis, os quais deverão ser aprovados pelo 

GCG ou em projetos apresentados pelos Distritos Administrativos e que deverão ser 

aprovados pelo GCG ou, ainda, em projetos apresentados pelo Grande Conselho 

Guardião, os quais deverão ser aprovados pelos betheis jurisdicionados. 



 

 

Art. 3º - Os valores arrecadados (1/3 do evento de arrecadação de fundos da gestão 

de cada um dos betheis jurisdicionados) devem ser depositados na Conta da Associação 

das Filhas de Jó do Estado da Bahia com CNPJ: 23.713.146/0001-80 e dados da conta: 

Agência: 4496-2 e Conta Corrente: 10.420-5 no Banco do Brasil S.A. 

 

Art. 4º - A mui 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 todas as disposições em contrário. 

 

Dado e traçado no gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 28 

(vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

Fraternalmente, 
 

 

 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 

 

 

 
NATÁLIA DIAS TAVARES 

GRANDE SECRETÁRIA 
 

 


