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Circular 002/ 2015-2016 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a Convocação para a Assembleia 
Geral Extraordinária para tratar da aplicabilidade 
do Estatuto do Grande Conselho Guardião da 
Bahia a partir da orientação do Supremo Conselho 
Guardião e das questões financeiras do GCG.  

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 
 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, 
através desta Circular, convocar a Guardiã e o Guardião Associado de cada um dos Betheis da 
Bahia, com o convite extensivo aos demais membros do Conselho Executivo de cada um dos 
Betheis da jurisdição, para a Assembleia Geral Extraordinária. 

O propósito dos trabalhos dessa Assembleia é de estabelecer todas as regras que 
englobam o referido Estatuto, a sua aplicabilidade, orientações do Supremo Conselho Guardião 
e, também, questões financeiras urgentes do GCG de modo a possibilitar uma atuação mais 
efetiva e fundamentada do Grande Conselho Guardião. 

É salutar a necessidade dos representantes de todos os Betheis da Bahia para que 
possamos, de forma coesa e contundente, decidir sobre o pleno funcionamento e 
prosseguimento dos trabalhos do Grande Conselho Guardião da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional. 

O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2015, nas instalações do Único 
Apart  Hotel, localizado na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, com um custo previsto 
de:  

Quarto Duplo – R$ 176,00 por pessoa 
Quarto Triplo – R$ 156,00 por pessoa. 

O referido valor engloba a hospedagem e alimentação (02 almoços; 01 jantar e 01 café-da-
manhã). 

Conheçam o Hotel, acessando seu site: http://unicoaparthotel.com.br 

Segue abaixo a programação: 

Dia 26/09  

Entrada a partir das 12h00 

Almoço – 12h00 

Recepção e início dos trabalhos referentes ao Estatuto do GCG– a partir das 13h00  

Jantar – 18h00 

Retorno dos Trabalhos – 19h30min até às 22h00 

http://unicoaparthotel.com.br/
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Dia 27/09 

Café-da-manhã – 07h00 

Continuação e finalização dos trabalhos – 08h00 

Liberação das Comitivas – 11h00 

Almoço – 12h00 

Precisamos, com a máxima urgência, da confirmação de suas presenças nesse evento. 
O prazo limite para as confirmações e pagamentos deverão ser realizados até o dia 16/09/2015. 
Caso a Guardiã e/ou o Guardião Associado do Bethel não puderem comparecer, deverão ser 
substituídos por pelo menos um integrante do Conselho Guardião, para garantir a 
representatividade do Bethel nas decisões. 

Informa-se, ainda, que cada participante será responsável por custear todas as suas 
despesas para participação no evento. E que o custo para as crianças é Zero para aquelas com 
idade até os 04 anos. Dos 05 aos 08, o custo é de 70% (setenta por cento) do valor acima 
mencionado. Para crianças com idade superior a 09 anos, o custo é integral. 

Todas as demais dúvidas e informações, devem ser passadas à Grande Guardiã Vane 
Almeida; à Vice-Grande Guardiã Cleytiane Lima ou à Grande Secretária Isabella Delmondes. 
 

Seguem os dados bancários para depósito dos valores acima listados: 
 

FABRIZIO OLIVEIRA SANT´ANA  
Banco: Bradesco / Serrinha – BA.  
Agência: 3064-3  
Conta Corrente: 15.263-3  
CPF: 638.937.975-72  

 

Grande Tesoureiro 
E-mail: fabrizio_santana@yahoo.com.br 
Número para contato: (75) 9903-6847 

Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, despedimo-nos 
rogando ao Pai Celestial que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze. 
 

Fraternalmente, 
 

 
 
IVANILDES DA SILVA DE CASTRO ALMEIDA               PEDRO PAULO MATIAS DE ALMEIDA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

                                                                            
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA 

GRANDE SECRETÁRIA 

mailto:fabrizio_santana@yahoo.com.br

