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Rua Tabajara, n. 2651, bairro liberdade, Porto Velho – RO 

CEP 76.803-876 

DECRETO N. 005/GCE-RO/2019-2021. 

 

Dispõe sobre a suspensão das 

atividades DeMolay em Rondônia em 

virtude do Coronavírus (COVID-19) e 

da outras providências. 
 
 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, Grande Mestre Estadual, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do Grande Conselho Estadual da 

Ordem DeMolay do Estado de Rondônia, pelo Estatuto Social e pelas Regras e 

Regulamentos do Supremo Conselho DeMolay Brasil. 

CONSIDERANDO a pandemia de Coronavírus (COVID-19) decretada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que a função do GCE-RO também é zelar pela saúde e bem-

estar de todos os seus membros, independentemente da idade; 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde de evitar 

aglomerações, diminuindo o risco de contágio da nova doença; 

CONSIDERANDO a determinação do Governo do Estado de Rondônia em 

suspender as atividades escolares; 

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 14/2019-2021 do Supremo Conselho 

DeMolay Brasil, que esclarece que não haverá prejuízos para as organizações filiadas 
referentes às atividades em eventos que envolvam aglomerações de pessoas nas 

campanhas nacionais. 

RESOLVE: 

Art. 1º - SUSPENDER TODAS AS ATIVIDADES presenciais da Ordem DeMolay 

no Estado de Rondônia por um período de 30 (trinta) dias. 

Art. 2º - O retorno aos trabalhos dar-se-á no dia 17 de abril do ano corrente, salvo 

novas determinações, baseadas nas orientações dos órgãos públicos, do Grande 

Conselho ou do Supremo Conselho. 

Art. 3º O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente ATO, que entra em vigor na data de sua publicação e revogam-

se as disposições em contrário. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do 

Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos dezessete dias do mês de março 

de dois mil e vinte. 

Porto Velho – RO, 17 de março de 2020. 

 
ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 


