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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES
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CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

NILTDN LUCIANO DE OLIVEIRA. subscritar da presente. Vereadar cam
assenta neste Pader Legislativa Municipal. nas termas da Art. 178 da Regimenta Interna da Câmara Municipal e de suas
prerragativas legais. vem apresentar MDÇÃD DE APLAUSOS à LDJA MACâNICA CIDADE DE AFONSO CLÁUDIO N93. senda
uma das "mais belas" da Brasil. tarnanda-se um "cartão postal" para a Cidade. para a.Municípia e também para tada regiãa
Sudaeste Serrana da Estada da Espírita Santa.
ALoja Maçônica Cidade de Afonso Cláudio. foi fundada em 19 de marça de
2011. pertencente a GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. cuja patência é recanhecida mundialmente.
principalmente pela laja mãe da Inglaterra. senda aa tada ID8 lajas na Estada.
Na última mês de marça camemarau seus 08 (seis) anas de fundaçãa cam
uma semana de inúmeras eventas. ande a fechamenta se deu cam um belíssima baile de inauguraçãa na dia 25 de marça de
2017. na Salãa Nabre de Festas. a qual será dispanibilizada para tada saciedade de Afonsa Cláudia.
A Grande Laja Maçônica da Estada da Espírita Santa (GLMEES) passui 02
. (duas) autaridades máximas. senda: _WALTER ALVES NORONHA. Grãa-Mestre e. _WALOIR MASSUCATII. Eminente GrãaMestre.
As lajas sãa divididas par regiões (delegacias) e a de Afonsa Cláudia
pertence a ISª Regiãa. que englaba ainda as municípias de Laranja da Terra e Brejetuba. ande as delegadas sãa STEWAND
BERGER SCHULTZ e DARLAN MARUUES FEJOLI (delegada adjunta) e. a administraçãa da Loja Maçônica Cidade de Afonso
Cláudio. tem a seguinte campasiçãa: _Venerável Presidente. ISAÍAS NUNES DE JESUS: _Primeira Vigilante. JOSÉLIO
BENEDITO ALVES: _Segunda Vigilante. GILMAR DE OLIVEIRA PINHO: _Oradar. JOSÉ DO NASCIMENTO LACERDA: _Secr~tária.
DENEVALDO FILETE. e. demais cargas. tatalizanda. atualmente. 81 (sessenta e um) membras.
A Loja Maçônica Cidade de Afonso Cláudio. através de seus ilustres
integrantes. já realizaram inúmeras e diversas trabalhas filantrópicas. senda parceiras das entidades. nãa divulganda par
nãa acharem necessária a divulgaçãa. pais a salidariedade deve ser alga camum nas pessaas e jamais esperar alga em
traca. pais a amar aa próxima deve ser cultivada dia a dia.
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Muitas acham que a Maçonaria é uma religião. mas nãa é. porém seus
integrantes sãa religiosas e respeitam todas as religiões. pais sá admitem um membra entre BIBs sB ·m::rBditar em um ser
suprema que é DEUS. cam a devida respeita e amar aa Grande ArquitBta da Universo.
D subscritor desta. Vereador Nilton Luciano de Oliveira. em name das
integrantBs da Loja Maçânica Cidade de Afonso Cláudio. VBm ressaltar e reconhecer a dedicação de todas aqueles quB
dirBta e indiretamBntB- nãa mBdiram esforças para a Bdificaçãa da belíssima abra Ba cansBquBntB inauguração dB sua "sedB
própria". cantribuinda cam a dBsBnvalvimBnta urbanística e paisagista da município de Afonso Cláudia e da Estada da Espírita
Santa. respectivamBnte. parabenizanda-as pela união e interação em pral da bem comum de todas. jamais deixando de
cumprir. cada vez mais. cam afinca a sua missão. canjuntamBnte.

Partanta. apás as trâmitBs rBgimBntais Ba dBvida dBlibBraçãa PIBnária. a
subscritor dBsta REllUER quB seja encaminhada cópia da prBsBntB MDÇÃD aa Digníssima VBnBrávBI PrnsidBnte. ISAÍAS
NUNES DE JESUS. para quB. indistintamBntB. seja dada canhecimenta a todas as demais integrantBs da Loja Maçânica
Cidade de Afonso Cláudio. e as autaridadBs máximas da Grande Laja Maçílnica da Estada da Espírita Santa. anteriarmBntB
citadas. demanstranda assim a recanhecimenta deste Parlamentar em name deste Poder Legislativa Municipal. cam
pasteriar hamBnagem nesta Casa dB LBis.
·
PIBnária Mansenhar Paula de Tarsa Rautenstrauch
Afonso Cláudia/ES. 31 dB maia dB 20!7.
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