
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

DECRETO N. 002/GCE-RO/2019-2021 

 

Dispõe sobre a INATIVAÇÃO das 

organizações afiliadas – PRIORADO e 

CORTE CHEVALIER, bem como a 

realocação de seus membros 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 DeMolay 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 a necessidade de reorganização administrativa das organizações 

afiliadas e de realocação dos membros recém-chegados ao Supremo Conselho DeMolay 

Brasil. 

RESOLVE: 

Art. 1º - DETERMINAR a inativação da Corte Chevalier TIO JOSÉ ALVES DE ALENCAR 

n. 119, fundada em 08/04/2011 e instalada em 16/03/2013, com sede no município de 

ROLIM DE MOURA – RO.  

Parágrafo único – Os irmãos vinculados a esta organização passarão a compor o quadro 

de membros da Corte Chevalier VERT GALLANT n. 71. 

Art. 2º - DETERMINAR a inativação do Priorado GUARDIÕES DA LEALDADE n. 236, 

fundado em 15/10/2007, com sede no município de PIMENTA BUENO – RO.  

Parágrafo único – Os irmãos vinculados a esta organização passarão a compor o quadro 

de membros do Priorado MARECHAL RONDON n. 197. 

Art. 3º - DETERMINAR a inativação do Priorado ANTONIO CARLOS SAMPAIO NUNES 

DE MELO n. 170, fundado em 24/09/2005 e instalado em 12/11/2005, com sede no 

município de PORTO VELHO – RO e patrocinado pelas Lojas Saber e Fraternidade n.º 4, 

Queops nº 11, Paz Universal n.º 18 e Fé e Confiança nº 01.  

Parágrafo único – Os irmãos vinculados a esta organização passarão a compor o quadro 

de membros do Priorado CAVALEIROS DO REAL FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA n. 62 e 

Priorado CAVALEIROS DO PORTAL DA AMAZÔNIA n. 103. 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

Art. 4º - As organizações estão sendo apenas inativadas, mas não serão extintas ou 

excluídas, podendo voltarem a atividade normal a qualquer instante mediante conveniência 

e oportunidade a ser aferida pelo Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do Estado 

de Rondônia de ofício ou mediante requerimento dos jurisdicionados. 

Art. 5º - Os membros das instituições serão migrados para as outras organizações 

mediante procedimento feito via SISDM, conforme estipulado acima. 

Art. 6º - Após a migração, todos deverão atender as determinações e os chamados dos 

administradores do Priorado ou Corte irão fazer parte, sempre se submetendo ao Grande 

Conselho Estadual da Ordem DeMolay do Estado de Rondônia e ao Supremo Conselho 

DeMolay Brasil. 

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 quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e 

vinte. 

Porto Velho – RO, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA 

Grande Mestre Estadual 

 

FELYPE EDUARDO RODRIGUES 

Grande Secretário Estadual 

 


