Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
Gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri

REQUERIMENTO Nº _____/2022

AO EXM° SENHOR
ERICK MUSSO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

DR. EMILIO MAMERI, Deputado Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência o agendamento da SESSÃO SOLENE em “MEMÓRIA A JACQUES DEMOLAY”, a ser realizada no dia 18 de março de 2022, sexta-feira, às
18h30min, no Plenário Dirceu Cardoso da ALES.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2022.
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Dr. Emílio Mameri
Deputado Estadual (PSDB)

JUSTIFICATIVA:

A Ordem DeMolay, fundada em 1919 pelo filantropo Frank Sherman Land, é uma instituição que forma, educa e desenvolve jovens entre doze (12) e vinte e um (21) anos de idade.
A organização tem por objetivo criar bons cidadãos, que respeitam as leis, convivem em harmonia com a sociedade, auxiliam o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e
que, por meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens.
Através das Sete Virtudes Cardeais de um DeMolay (amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo), os jovens membros,
de diferentes idades e que possuem necessidades e aspirações diferentes, aprendem várias e
preciosas lições que lhe auxiliarão na vida adulta, tais como: falar em público, procedimentos
parlamentares, hierarquia e disciplina, respeito às regras, a importância de auxiliar a comunidade etc.
Jacques DeMolay, último Grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, preferiu
morrer a trair seus companheiros, e por isso é lembrado no dia 18 de março como o patrono
da Ordem que leva seu nome.
A Ordem DeMolay possui cerca de 10 milhões de membros em todo o mundo e mais
de 500 mil no Brasil, chegando ao Espírito Santo no início da década de 1990. Nesse contexto, tivemos contato com jovens do Capítulo Damon e Pythias n° 1024, do Supremo Conselho
DeMolay Brasil, e junto a eles pretendemos organizar a presente Sessão Solene.
De forma a homenagear e incentivar o trabalho que tem sido feito pela Ordem DeMolay há mais de 30 anos no nosso estado, tanto na formação de lideranças para a sociedade
quanto na filantropia praticada pelos membros, solicitamos o agendamento da SESSÃO SOLENE em “MEMÓRIA A JACQUES DEMOLAY”, a ser realizada no dia 18 de março de
2022, sexta-feira, às 18h30min, no Plenário Dirceu Cardoso da ALES.

Sala das sessões, em 26 de janeiro de 2022.
Dr. Emílio Mameri
Deputado Estadual (PSDB)
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