CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N° 23 /2020.
"Dispõe sobre a Moção de Aplausos à
Ordem DeMolay diante dos relevantes
serviços prestados à sociedade de
Paulo Afonso".

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa,
faz inserir na ata de seus trabalhos,

MOÇÃO DE APLAUSOS à ORDEM

DEMOLAY — representado por seu líder do capitulo Paulo Afonso n°
47 da Ordem, Mestre Conselheiro Sr. João Manoel Lima de Sá, e seus
membros, pelos relevantes serviços prestados à sociedade, seus
jovens e para toda região.

Sala das Sessões, aos 08 de março de 2020.
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JUSTIFICAÇÃO

O um dos principais motivos a concessão desta Moção de Aplausos à
Ordem DeMolay são os serviços e respeitos prestados à sociedade e o grande
desenvolvimento social dos jovens da nossa coletividade paulafonsina.
Nesse contexto, a Ordem DeMolay é uma sociedade discreta criada
por Frank Sherman Land a partir de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e
filantrópicos, para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre os
12 e os 21 anos incompletos. A Ordem DeMolay é a maior entidade juvenil do
mundo. É uma organização para-maçônica fundada nos Estados Unidos, em 24
de Março de 1919, pelo maçom Frank Sherman Land da cidade de Kansas City,
patrocinada e mantida pela Maçonaria, oficialmente desde 1919, que na maioria
dos casos cede espaço para as reuniões dos Capítulos DeMolays e Conventos
(ou Priorados) da Ordem da Cavalaria - denominações das células da
organização.
A Ordem de Paulo Afonso tem por objetivo criar bons cidadãos, que
respeitam as leis, que convivem em harmonia com a sociedade, que auxiliam o
próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por meio do
exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens.
Além de tudo, é importante ressaltar que o Capítulo Paulo Afonso n°
47 do Supremo Conselho DeMolay Brasil atualmente com seus 33 (trinta e três)
anos sediado na cidade de Paulo Afonso patrocinada pela Augusta, Respeitável
e Benfeitora Loja simbólica União do São Francisco n° 75.
Por fim, com todas as benesses, além de outras mais, é oportuno e
merecido como símbolo de homenagem da sociedade Paulafonsina à Ordem
DeMolay pelos seus 100 (cem) anos (em 2019) formando líderes e grandes
cidadãos na sociedade agraciar à Ordem com essa Moção de Aplausos.
Sala das Sessões, aos 08 de março de 2020.
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