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ORDEm DE PRECÊDEnCIa Da ORDEm 

1. CaVaLEIRO SuPREmO 
2. DEPuTaDO ESTaDuaL 
3. OfICIaIS DO SuPREmO 
4. DIRETORES DO SuPREmO 
5. OfICIaIS E DIRETORES DO SuPREmO REfORmaDOS 
6. OfICIaIS ESTaDuaIS 
7. DEPuTaDOS ESTaDuaIS REfORmaDOS 
8. DEPuTaDOS DISTRITaIS 
9. DIRETORES ESTaDuaIS 
10. agEnTES gERaIS DE SEguRO 
11. PRESIDEnTES REgIOnaIS 
12. gRanDES CaVaLEIROS 
13. OfICIaIS DO COnSELhO 
14. guaRDIãO DISTRITaL 
15. agEnTE DE SEguRO 

ORDEm DE PRECÊDEnCIa DO COnSELhO 

1. CaPELãO 
2. gRanDE CaVaLEIRO  
3. VICE-gRanDE CaVaLEIRO 
4. ChanCELER 
5. SECRETáRIO fInanCEIRO 
6. TESOuREIRO 
7. SECRETáRIO DE aTaS 
8. aDVOgaDO 
9. guaRDIãO 
10. guaRDa InTERIOR 
11. guaRDa ExTERIOR 
12. InSPETORES 1, 2 E 3. 

 

COmO SE VESTIR PaRa aS REunIõES 

O Grande Cavaleiro, de acordo com a dignidade do seu cargo, deve sempre vestir-
se de maneira que inspire os membros à atenderem as reuniões vestidos adequadamente. 
Ele deve também solicitar que os oficiais façam o mesmo para criar uma tradição de 
vestimenta adequada, para que os membros a sigam. 

 



anTES E aPÓS aS REunIõES 

Todos os oficiais do Conselho devem sempre utilizar alguma forma de 
identificação com nome. Os oficiais devem sempre dar atenção aos membros antes e 
depois da reunião. Todo esforço deve ser feito para se comunique com aqueles que não 
participaram de reuniões por algum tempo. Além disso, novos membros e aqueles que 
parecem sentir-se desconfortável devem ser abordados pelos oficiais e tudo deve ser feito 
para se sentirem em casa. Eles então seguirão o exemplo dos líderes. 

VISITa DO DEPuTaDO ESTaDuaL Ou OuTRO DIgnaTáRIO 

Quando o Deputado Estadual ou outros dignatários visita o Conselho ou algum 
evento do Conselho, certifique-se de que ele seja informado da data, hora, lugar, 
finalidade, traje (roupa) e outros indivíduos que estarão presente no evento — incluindo a 
sua função e outros dados pertinentes.  

Se mulheres estiverem presentes, a esposa do Deputado Estadual deve ser 
convidada. É importante aconselhá-la do vestido apropriado para a ocasião e organizar 
para o Comitê das senhoras cumprimentar e recebê-la.  

Sempre comunique o Deputado Estadual ou outros dignatários do traje adequado 
para a ocasião. Ofereça-se para reservar o hotel para o Deputado Estadual ou sugira as 
mais convenientes acomodações de hotel na região.  

Determine sua hora de chegada e organize-se para saudá-lo. Se o evento não é um 
banquete, providencie alguém para oferecer para levar o Deputado Estadual ou outros 
dignatários para jantar. Também é conveniente transporta-los para o local do evento e de 
volta para o hotel. 

Na chegada ao local do evento, o Grande Cavaleiro e seu Comitê devem 
cumprimentar novamente o convidado. Ele deve ser devidamente apresentado aos outros 
dignitários presentes. O Comité deve participar de todas as necessidades e confortos do 
Deputado Estadual ou outros dignatários. Em reconhecimento de seu alto cargo, apreço 
especial sempre deve ser expressa a ele agradecendo-lhe por sua visita ao evento. 
Disponha de instalações adequadas para que ele se pronuncie, incluindo o pódio, 
iluminação do pódio e microfone (se necessário). O Deputado Estadual é o mais alto 
oficial eleito na jurisdição e devida atenção deve ser dada para que ele sente-se em um 
local de dignidade. 

Outros dignatários devem sentar-se de acordo com o protocolo. Se há 
entretenimento adicional depois do banquete, uma mesa especial para os oficiais de alta 
patente deve ser providenciada para que eles sentem se com o Grande Cavaleiro e outros 
dignitários.  

O mestre de cerimônias deve ser fornecido com um currículo do Deputado 
Estadual e outros dignatários da mesa  de convidados para que ele possa fazer as 
apresentações. Se fotografias forem feitas para fins de publicidade, os visitantes devem 



ser consultados diretamente. Se algum outro dignatário que não seja um membro da 
Ordem dos Cavaleiros de Colombo ou membro de um outro Conselho, seja convidado a 
participar do evento, os organizadores devem estender as mesmas cortesias como as 
sugeridas para uso com o Deputado Estadual e os outros dignatários. 

 
MÉTODO DE CONDUÇÃO DE REUNIÕES 

 

1- Todos em ordem (Grande Cavaleiro fica em pé durante toda a reunião.) 

Grande Cavaleiro - (Bate o martelo 1x) – Meus irmãos, nós estamos prestes à iniciar esta 
reunião do primeiro gráu. Todos os presentes que não receberam as honras de Primeiro Gráu de 
nossa Ordem devem se retirar desta sala. As portas serão fechadas agora e os guardas devem 
assumer seus lugares. 

(Na ausência dos guardas, o Grande Cavaleiro deve nomear alguém para este posto.) 

2- Relatório do Grardião sobre os cartões de membresia. 

Grande Cavaleiro – Digno Guardião, você confirma que todos os presente aqui estão em posse 
dos cartões de membresia atualizados? 

(Guardião saúda o Grande Cavaleiro e confere os cartões de membresia.) 

Guardião – Digno Grande Cavaleiro, (saúda) Eu confirmo que todos os presentes aqui estão em 
posse dos cartões de membresia atualizados. (Guardião saúda o Grande Cavaleiro e o Vice 
Grande Cavaleiro.) 

3- Oração – Digno Capelão, por favor faça a oração inicial. (Bate o martelo 3x) 

 (Capelão ou Grande Cavaleiro faz a oração inicial.) 

Oração do Pai Nosso 

Grande Cavaleiro - Irmãos, contiem em pé para o Juramento da Bandeira. 

4- Juramento da Bandeira. 

Grande Cavaleiro - Irmãos, iniciaremos agora o Juramento da Bandeira dos Estados Unidos da 
América. 

(Todos olham para a bandeira e colocam a mão sobre o coração.) 

Juramento da Bandeira  

I Pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it 
stands, one nation under God , indivisible, with liberty and justice for all (Bate o martelo 1x) 



5- Chamada dos Oficiais – Grande Cavaleiro – O Digno Secretário de Atas vai agora fazer 
a chamada dos oficiais do Conselho. (Bate o martelo 2x.) 

(Secretário de Atas faz a chamada dos oficiais do Conselho. O Guardião responde. Ao ser 
declarado presente, o oficial deve sentar-se.) 

6- Apresentação dos Cavaleiros visitantes. 
7- Canto Inicial – Grande Cavaleiro – Irmãos, vamos agora cantar nosso hino inicial, (Bate 

o martelo 3x) STAR SPANGLED BANNER. Ou outro opcional (na conclusão, Bate o 
martelo 1x) 

8- Leitura da Ata da Última Reunião - Grande Cavaleiro - O Digno Secretário de Atas vai 
agora fazer a leitura da ata da última reunião. 

Tem alguma correção que precisa ser feita na ata?  

Grande Cavaleiro - Irmãos, vocês ouviram a leitura da ata da última reunião. Se não ouver 
nenhuma alteração ou correção, a ata será aprovada como foi lida. (Uma pausa, Bate o martelo 
1x) 
 

9- Leitura das fichas de Admissão recomendadas pelo comitê de admissão. 
 
Grande Cavaleiro – O Digno Secretário Financeiro irá agora ler as fichas de admissão de novos 
membros aprovados pelo comitê de admissão. 
 

10- Relatório do Grande Cavaleiro – Apresentação de prêmios. 
 

11- Relatório do Capelão. 
12- Relatório do Tesoureiro. (____________) 
13- Relatório do Secretário Financeiro. (____________) 
14- Relatório dos Inspetores. (________________) 
15- Relatório do Diretor de Vocações. 
16- Relatório dos Diretores dos Comitês de Serviços: 

Membresia, Igreja, Comunidade (fora da Igreja), Familia and Jovens, etc.  

17- Assuntos pendentes. 
18- Novos Assuntos. 

Cavaleiro do Mês (OPCIONAL). 
Familia do Mês (OPCIONAL). 



19- Relatório do Agente de Seguros. 
20- Relatório do Deputado Distrital. 
21- Oração pelo Bem da Ordem - 

Grande Cavaleiro – Antes de fazermos a “Oração pelo Bem da Ordem”, devo agora perguntar: 
algum dos irmãos aqui presente sabem de algum irmão deste Conselho que necessita de nossas 
orações? (Grande Cavaleiro ou Capelão fazem a oração.) 

22- Oração Final. Grande Cavaleiro- Irmãos, Vamos agora encerrar nossa reunião. Vamos 
rezar para que continuemos sempre unidos em Caridade, que Deus abençoe nossos 
trabalhos e nos ajude a manter nossas promessas para Sua Glória, e que Ele dê a Eterna 
Paz às almas de todos nossos irmãos falecidos. (Bate o martelo 4x). 

23- Canto Final (OPCIONAL).  

Nós devemos agora cantar nosso Canto Final. 

24- Eu agora declaro esta reunião encerrada. (Bate o martelo 1x). 

 

Bate o martelo 1x – Para que o Conselho fique em ordem ou para que todos sente-se. 
Bate o martelo 2x – Para os Oficiais ficarem em pé. 

Bate o martelo 3x – Para o Conselho todo ficar em pé. 
Bate o martelo 4x – Para o Conselho ficar de joelhos para rezar. 

 

 

 

 

 

 

 



Regras de Ordem de Robert 
Henry M. Robert 

 
Entre as regras e leis estabelecidas que constituem a lei parlamentar estão os seguintes 

itens elementares que cada um deverá conhecer: 
 
(1) Somente uma questão poderá ser considerada de cada vez. Ela deverá ser colocada na forma 
de uma proposição ou moção, a ser proposta ou movida por um membro e apoiado por um outro, 
e deverá então ser declarada pelo presidente, após a qual ela está aberta ao debate e emendas. 
 
(2) Ninguém poderá fazer uma moção ou falar no debate até que ele tenha levantado e se dirigido 
ao presidente por seus título apropriado, e tem sido "reconhecido" por ele, e portanto tem assim 
"obtido a palavra". 
 
(3) Ninguém poderá falar excessivamente prolongado, mais de dez minutos em sociedades 
ordinárias, ou por mais de duas vezes sobre a mesma questão no mesmo dia sem a permissão da 
assembléia. 
 
(4) Nenhum membro poderá falar uma segunda vez sobre a mesma questão desde que qualquer 
um deseja falar que não tem falado sobre aquela questão. 
 
(5) Nenhum membro durante o seu discurso poderá dirigir as suas observações a um outro 
membro ou usar o nome de um outro membro quando isto pode ser evitado, mas as suas 
observações devem ser dirigidas ao presidente. 
 
(6) Uma vez uma questão estiver perante a assembléia a questão deverá ser adotada ou rejeitada 
por uma votação, ou ser disposta de alguma outra maneira, antes que qualquer outro assunto 
possa ser introduzido exceto certas outras com o direito. 
 
Moções principais 
 

Uma moção principal introduz um assunto à um Conselho. Ela deverá geralmente estar 
por escrito, e isto poderá ser a qualquer instante exigido pelo presidente. Ela poderá ser feita 
somente quando nenhuma outra moção está pendente. Ela poderá ser feita da seguinte forma por 
qualquer membro que tenha obtido a palavra: 

- "Eu proponho a adoção da [ou "Eu ofereço a"] seguinte resolução: 
'Fica resolvido que, o nosso conselho faça a doação de $300 dólares ao bispo visitante 

que vai fazer a palestra aos casais de nossa comunidade'". 
 
Moção Aprovada  
 

Se aprovada pela maioria (50% + 1) dos presentes a mesa declara a questão assim: "É 
proposto e apoiado adotar a seguinte resolução: 'Resolvido, Que'", etc. [lendo a resolução]. 

Em caso de um empate, a moção é rejeitada 
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