
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

DECRETO N. 001/GCE-RO/2019-2021 

 

Dispõe sobre a implementação 

TEMPORÁRIA do Programa de 

incentivo à concessão do grau 

cavaleiro no âmbito do Estado de 

Rondônia e dá 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 da Ordem DeMolay para da República Federativa do Brasil. 

CONSIDERANDO os Princípios Sagrados da Ordem DeMolay inspirados pela filosofia de 

seu fundador, FRANK SHERMAN LAND, para inserir nos corações e mentes dos jovens 

os ideais do desenvolvimento das Virtudes do Amor Filial, Reverência pelas Coisas 

Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo, assim como as 

liberdades intelectuais, civis e religiosas; 

CONSIDERANDO os reflexos positivos ocasionados pelo Programa de Incentivo à 

Concessão do Grau Iniciático e DeMolay no âmbito do Estado de Rondônia, 

instituído pelo Decreto n. 034/GCE-RO/2017-2019. 

RESOLVE: 

Art. 1º - INSTITUIR, por tempo determinado, o PROGRAMA DE INCENTIVO À 

CONCESSÃO DO GRAU CAVALEIRO no âmbito da Ordem DeMolay do Estado de 

Rondônia, tendo como seus principais objetivos:  

I - Incentivar à concessão do Grau Cavaleiro dentro dos Priorados de nosso estado;  

II - Impulsionar a captação de novos membros para a cavalaria, auxiliando no recrutamento 

dos Priorados;  

III - Fortalecer ainda mais as finalidades da ordem da cavalaria, quais sejam: 

a) o desenvolvimento intelectual e moral de seus membros tornando-os melhores 

DeMolays e, acima de tudo, melhores cidadãos; 

b) organizar estudos filosóficos, ritualísticos, pedagógicos, contribuindo para o 

desenvolvimento da Ordem da Cavalaria e de seus integrantes, sob a aprovação e a 

supervisão do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do 

Brasil; 

c) auxiliar no desenvolvimento da capacidade de liderança de seus membros, através de 

programas aprovados e autorizados pelo Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a 

República Federativa do Brasil. 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

IV – Reduzir o percentual dos valores recolhidos a título de taxas, com o escopo de facilitar 

o ingresso dos membros na ordem da Cavalaria. 

Art. 2º - Os percentuais das taxas sofreram alterações proporcionais ao número de 

membros a serem investidos no grau cavaleiro, sempre calculados com base no salário 

mínimo vigente e limitando-se ao quantitativo enviado no pedido de autorização, conforme 

a tabela abaixo: 

Número de candidatos Porcentagem 

1 ou 2 15% 

3 ou 4 14% 

5 ou 6 13% 

7 ou mais 12% 

 

Art. 3º - pagamento, depósito ou transferência referente à concessão do Grau Cavaleiro 

deverá ser efetuado até a data do pedido de autorização.  

Parágrafo único – O pagamento efetuado fora do prazo determinado, implicará no 

pagamento integral da concessão, ou seja, 15% (quinze por cento) para cada candidato.  

Art. 4º - Apenas os Priorados regulares perante este Grande Conselho e o Supremo 

Conselho da Ordem DeMolay terão direito à participação no programa.  

Art. 5º - A partir da publicação do novo salário mínimo, os valores serão ajustados 

automaticamente sob o novo valor vigente. 

Art. 6º - O presente decreto terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua publicação, incidindo apenas sobre as investiduras realizadas no ano de 2019. 

Art. 7º - 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 trinta e um dias do mês de outubro de dois 

mil e dezenove. 

Porto Velho – RO, 31 de outubro de 2019. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

FELYPE EDUARDO RODRIGUES 

Grande Secretário Estadual 

 


