
 

 

REQUERIMENTO Nº. 131/2021. 
 
 
 Autor: Vereador Daniel Dias  
 
Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira  
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo  
 
O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, 
requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte 
solicitação:  
 
Moção de Aplausos ao Capítulo Culto ao Dever da Ordem DeMolay, por completar 10 
anos de serviços cívicos e filantrópicos em Rio Novo. 
 
Justificativa:  
A Ordem DeMolay é uma organização fundada nos Estados Unidos no ano 1919. 
Patrocinada pela Maçonaria, esta instituição agrega jovens a partir de 12 anos de idade e 
possui caráter filosófico e filantrópico, sem fins lucrativos. Aos seus integrantes são 
incutidos ensinamentos com base em valores éticos, sendo consideradas as principais 
Virtudes: Amor Filial, Reverência pelas Coisas Sagradas, Cortesia, Companheirismo, 
Fidelidade, Pureza e Patriotismo. Tem como objetivo a formação de melhores homens e 
líderes, buscando preparar os jovens para os futuros deveres da vida. O nome da Ordem 
é uma homenagem ao francês Jacques DeMolay, cavaleiro que viveu entre os séculos 13 
e 14, e foi uma das inúmeras vítimas da inquisição na idade média. Através de sua conduta 
heróica, DeMolay deixou grandes lições de fé em Deus, lealdade, coragem e tolerância. 
No Brasil, a Ordem iniciou suas atividades em 1980. Atualmente existem mais de 1.000 
Capítulos em território nacional e estima-se mais de 100.000 DeMolays iniciados. Em 
Rio Novo, o Capítulo Culto ao Dever foi instalado em 07 de maio de 2011, portanto, 
prestes a completar sua primeira década de trabalhos sob a orientação da nossa conhecida 
e centenária Loja Maçônica. Ao longo deste período seus integrantes já realizaram e 
participaram de diversas campanhas e ações sociais em benefício de instituições da 
cidade. Participam ativamente das solenidades cívicas, não somente da Semana da Pátria, 
mas também de outras datas importantes. Em sua organização interna o Capítulo rio-
novense é destaque, tendo recebido vários prêmios devido sua desenvoltura em projetos 
e eventos a nível regional, estadual e nacional da Ordem. Caso aprovado o presente 
requerimento, solicitamos à esta egrégia Casa agendamento de entrega da Moção de 
Aplausos para a sessão ordinária de 07 de maio, data exata do aniversário de 10 anos do 
Capítulo DeMolay. Nesta oportunidade poderão estar presentes representantes da 
instituição.  
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 07 de abril de 2021.  
 

____________________________________ 
 Daniel Geraldo Dias – Vereador Proponente 

 
 


