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MOÇÃO Nº

/2022

Moção de aplausos e congratulações
ao GRANDE ORIENTE DE SÃO
PAULO (GOSP).
O GOSP foi fundado em 29.07.1921, por grande parte das
lojas Maçônicas do Estado de São Paulo.
Presença marcante na História do Estado de São Paulo, com
suas lojas maçônicas jurisdicionadas, participando de diversos momentos
históricos marcantes, como a revolução constitucionalista de 1932, no qual,
membros de lojas maçônicas lutaram para a defender os ideais
democráticos e constitucionais.
Inúmeras foram as ações empreendidas nestes 100 anos,
fomentadas ou, onde a participação de maçons do grande Oriente de São
Paulo foi decisiva, mas quem sabe a menos mencionada pela história tenha
sido a participação de inúmeros maçons na construção progressiva da
Sociedade Paulista.
Atualmente conta com centenas de Lojas em todo o estado,
mais de 140 diferentes tecnologias sociais e dezenas de milhares de Irmãos
trabalhando em prol da transformação para o bem social.
Na vanguarda da maçonaria Brasileira, o GOSP tem se
destacado com projetos e programas como, a Ação Política na maçonaria, a
criação dos Institutos Profissionais Social que apoia as mais diversas obras
sociais das lojas e que enaltecem o protagonismo de seus obreiros nas
mais relevantes questões políticas e sócias do estado e do Brasil.
Em 1929 a GOSP se federaliza ao Grande Oriente do Brasil
(GOB) e em 15 de setembro de 2018, após mais de 80 anos sob o domínio
jurídico de outra entidade, o GOSP optou por cumprir seu propósito,
posicionando-se como uma Instituição independente na comunidade
Maçônica. Desde então, a Potência tem se comprometido com a
solidificação de seu legado transcendente e hoje avança em constante
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progresso, destacando-se como pioneira e referência, em muitos aspectos,
na Maçonaria brasileira.
Tendo completado o seu Centenário em 2021, o Grande
Oriente de São Paulo /SP merece o reconhecimento paulista.
Assim, com fundamento no artigo 228 do Regimento Interno,
este nobre vereador requer a moção de aplausos e congratulações ao
Grande Oriente de São Paulo - GOSP, como forma de homenagem pois
esta organização continuará a difundir os valores da verdadeira
Fraternidade e da Ordem através das gerações dos próximos séculos e dos
pilares de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Em razão de tão meritórios trabalhos, apresentamos nossas
congratulações solicitando que seja dada ciência ao Serenissimo Grão
Mestre Benedito Marque Ballouk Filho, com endereço a Praça João Mendes
nº 42 Sobreloja, São Paulo/SP, CEP: 01501-000.
Sala das Sessões,
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