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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Grande Oriente 
de São Paulo – GOSP, pelo aniversário de 100(cem) anos. 
 

Colenda Câmara,  
 
 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária, uma Moção de Aplausos e Congratulações 
pelo aniversário de 100(cem) anos do Grande Oriente de São Paulo – GOSP 

 
Como consequência desta singela moção, torna-se imperioso tecer 

comentários de extrema importância em relação ao Grande Oriente de São Paulo 
- GOSP, no tocante a sua fundação e sua presença marcante na história do 
Estado de São Paulo. 

Criada oficialmente no início de 1921, mediante os esforços e 
orientação do respeitável Maçom, o irmão e Grão-Mestre José Adriano Marrey, o 
Grande Oriente de São Paulo - GOSP, sempre buscou em sua essência e 
premissa, atuar como uma organização autônoma e soberana, no anseio em 
difundir os valores da verdadeira Fraternidade e da Ordem, bem como em 
estabelecer ao longos dos anos por meio de gerações futuras, o que os mantém, 
ou seja, os pilares que os alicerçam, quais sejam; a Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. 

Cabe mencionar ainda, o que talvez, nem o irmão e Grão-Mestre José 
Adriano Marrey, dentro de uma enorme expectativa na criação da GOSP poderia 
imaginar, ou seja, a potência que a GOSP se tornaria aos longos dos anos. Sabe-
se que está potência, somente se tornou possível, graças ao comprometimento 
daqueles que estiveram entre nós, e dos que atualmente estão mantendo este 
legado com empenho e dedicação, no intenso desejo em continuar edificando e 
solidificando o legado na busca frequente do progresso, mantendo-se como 
referência em muitos aspectos, na Maçonaria brasileira. 

Ao longo destes 100 (cem) anos, inúmeras foram as ações 
empreendidas e fomentadas, 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 progressista da 
Sociedade Paulista. 



Por outro lado, ensejamos destaques a uma das muitas presenças 
marcantes do Grande Oriente de São Paulo – GOSP na história, foi na revolução 
constitucionalista de 1932, no qual, membros de Lojas maçônicas lutaram para 
defender os ideais democráticos e constitucionais. 

Hoje em dia, o GOSP, encontra-se espalhado em todo o estado, com 
milhares de irmãos trabalhando com projetos e programas como, a Ação Política 
na Maçonaria, a criação dos Institutos Profissionais e o Instituto Acácia de 
Responsabilidade Social que apoia as mais diversas obras sociais das Lojas e 
que enaltecem o protagonismo de seus obreiros nas mais relevantes questões 
políticas e sociais do estado e do Brasil, isso tudo em prol da transformação para 
o Bem social. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 
valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos 
estes que ao longo destes 100 (cem) anos, tornaram possível está potência que é 
hoje, o Grande Oriente de São Paulo – GOSP. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 
compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 
Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados em pró de 
todos nós. 

Por fim, solicito, que seja dado conhecimento deste, ao Sereníssimo 
Grão-Mestre do GOSP – Grande Oriente de São Paulo, Sr. Benedito Marques 
Ballouk Filho e ao Grão-Mestre Adjunto, Sr. Renato José Garcia de Almeida. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 29 de abril de 2021. 
   

 
Marcos Rogerio Rodrigues de Araújo 

Vereador 
 

 


