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SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA SAFL
REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/09/2010 – BRASÍLIA – DF
(Prestação de contas às Lojas do Sul de Minas)

17/09/10 (sexta-feira) 10 às 13 hs - Mesa Diretora, Comissões e Deputados:
Realizada na sala de reuniões da SAFL. Sob a coordenação do Sap.’. Presidente da SAFL,
Ir.’. Carlos de Azevedo Marcassa, foram abordados os seguintes temas: a) Informações
gerais sobre assuntos envolvendo a SAFL, GOB e Tribunais do GOB, referente ao período
de 19/06/2010 a 16/09/2010; b) Discussão e alinhamento da pauta para a sessão ordinária do
plenário de 18/09/2010; c) Análise e deliberação de assuntos de competência da Mesa
Diretora; d) Entrega de condecoração aos familiares do Ex-Presidente da República
Federativa do Brasil, Exmo. Sr. Jucelino Kubitschek de Oliveira; e) Planejamento da
reunião da Mesa Diretora, Comissões e Deputados Federais, para o segundo expediente do
dia 17/09/2010, de 14:00 às 18:00 horas.

17/09/10 (sexta-feira) 14 às 18 hs - Mesa Diretora, Comissões e Deputados:
Realizada no salão de convenções da SAFL. O Sap.’.Presidente Carlos de Azevedo
Marcassa realizou o repasse dos assuntos discutidos na reunião da “Mesa Diretora” e passou
a palavra aos presidentes e membros das comissões que tiveram a oportunidade de
demonstrar as propostas e trabalhos realizados no período de 20/06/2010 a 16/09/2010:
a) Comissão de apoio e divulgação da APJ (Ação Para-maçônica Juvenil: Foi
apresentada sugestão para realização de um concurso de redação com o tema “A
importância da APJ em minha vida” visando uma maior divulgação da APJ junto às
Lojas e Irmãos do GOB. A sugestão foi aprovada pelo plenário e será formatada pela
comissão para exame e deliberação futura pela SAFL;
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b) Comissão do Código Processual Maçônico: Informado que os trabalhos encontramse em fase de elaboração e que deverá ser concluído e apresentado na próxima
reunião das comissões em dezembro de 2010. Temas que estão sendo incluídos para
apreciação da SAFL: a) “Tribunal do Júri”, b) “Conselho de Família”, c) “Juízo
Arbitral”, d) “Hábeas Corpus e Hábeas Data, e) “Conselho Nacional” nos moldes do
CNJ como controle externo de todas as instituições maçônicas. Sugestões para o email: antonio@marini.adv.br
c) Comissão do Código Eleitoral Maçônico: Informado sobre o andamento dos
trabalhos que deverão ser concluídos até a próxima reunião das comissões da SAFL.
Sugestões para o e-mail: pbarelli@uol.com.br
d) Comissão do Código Disciplinar Maçônico: Informado que a comissão esta
trabalhando o tema “disciplina e ético na maçonaria” e não “crime maçônico”. Foi
lembrado o relato do presidente da comissão na reunião de junho de 2010 “penalizar
não, disciplinar sim, menos punição e mais entendimento entre os maçons”.
Sugestões para o e-mail: senjori@globo.com
e) Comissão de Integração Nacional (Amazônia): Informado sobre o andamento dos
trabalhos e os temas que estão em discussão na comissão. Sugestões para o E-mail:
athaidesilva2004@yahoo.com.br
f) Outras Comissões: As demais comissões informaram que os trabalhos encontramse em andamento e que serão apresentados na reunião de dezembro de 2010.

17/09/10 (sexta-feira) 19 às 20 hs – Bancada Mineira de Deputados Federais:
O Líder da “Bancada Mineira” de Deputados Federais, Pod.’.Ir.’. João Lemos Salgado, na
abertura da reunião agradeceu as honrosas presenças dos Deputados Mineiros e deu início a
discussão dos seguintes assuntos:
a) Realizou leitura e comentários sobre todos os itens da pauta que será discutida e
deliberada na sessão plenária da SAFL no dia 18/09/2010 (sábado);
b) Sobre o processo 82/2010 (requerimento do GOB-MG), referente ao imóvel de
propriedade conjunta entre o GOB e GOB-MG em Belo Horizonte MG, foi
informado que a proposta será discutida e deliberada na sessão plenária de
18/10/2010. Foram esclarecido as dúvidas dos Deputado e solicitado a participação
dos Irmãos durante a discussão no plenário visando a aprovação da proposta;
c) Outros assuntos de interesse restrito da bancada foram amplamente discutidos e a ata
será encaminhada aos Deputados através do e-mail “grupo da bancada mineira”.
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17/09/10 (sexta-feira) 20 às 22 hs – Templo do Grande Oriente do Brasil:
Entrega de condecoração pela SAFL aos familiares do Ex-Presidente da República
Federativa do Brasil, Exmo. Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira e também realização
homenagens a Maçons e cidadãos que prestaram relevantes serviços na construção de
Brasília. O GOB-MG e PAEL-MG também realizaram entrega de condecorações aos
familiares do Ex-Presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira.
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18/09/10 (sábado) 09 às 15 hs - Reunião Ordinária - Templo do GOB (todos os Deputados):
Ordem do dia (sessão plenária):
a) Abertura Regimental e posse de Deputado: O Sap.’. Presidente da SAFL, Ir.’.Carlos
de Azevedo Marcassa realizou a abertura regimental da sessão com a presença de 563
Deputados Federais e em seguida deu posse aos novos Deputados Federais da SAFL.
Destacamos a posse de um Deputado Federal de nossa região do Sul de Minas, o
Pod.’.Ir.’. Wagner Gomes Parreira, representante da Loja Aurora Mineira nº 505,
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Or.’.de Caldas MG. O convite ao Ir.’.Wagner Gomes Parreira para representar a Loja
“Aurora Mineira” nº 505, Or.’. de Caldas na SAFL (Soberana Assembléia Federal
Legislativa) foi feito pelo Deputado Federal, Líder da Bancada de Deputados
Federais de Minas Gerais, e Grão-Mestre Honorário do GOB-MG, Pod.’.Ir.’. João
Lemos Salgado, que é também Deputado Federal da Loja Cavaleiro da Paz nº 2677,
Or.’.de Alfenas MG.
b) Visita do Soberano Grão-Mestre Geral Ir.’.Marco José da Silva e sua Comitiva:
Realizou esclarecimentos sobre diversos assuntos envolvendo o Grande Oriente do
Brasil, que se encontram registrados na ata da SAFL;
c) Leitura e aprovação da ata (19/06/2010: Após consulta ao plenário que aprovou a
dispensa de leitura da ata, a mesma foi aprovada sem emenda;
d) Leitura do Expediente: Realizada a leitura e o encaminhamento do expediente em
conformidade com o regimento da SAFL;
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e) Ordem do dia:
01) Processo 82/2010 – Requerimento do GOB-MG: Após leituras dos pareceres
favoráveis pelas comissões “CCJ” e “Finanças” a palavra foi concedida às colunas
para pronunciamento dos Pod.’. Deputados que se manifestaram favoravelmente à
doação acompanhando os pareceres das comissões “CCJ” e “Finanças”. Submetido
às colunas a doação do terreno ao GOB-MG foi aprovada por unanimidade.
02) Processo 14/2008 – Proposta de emenda à Constituição – art. 71: O parecer da
“CCJ” foi pelo “provimento da emenda”. Concedida a palavra ao Ir.’.Orador
solicitou a anexação das propostas de emenda enviadas pelas Lojas ao processo e
exame da matéria na próxima sessão de dezembro de 2010. Submetido à apreciação
das colunas a proposta foi aprovada para apreciação na sessão de dezembro de 2010.
03) Processo 83/2010 – Proposta de emenda à Constituição – art. 49, inciso VII:
Retirada de pauta para melhor instrução do processo. O Ir.’. Orador solicitado a
anexação das propostas de emenda enviadas pelas Lojas ao processo e exame da
matéria na próxima sessão de dezembro de 2010. Submetido à apreciação das
colunas a proposta foi aprovada para apreciação na sessão de dezembro de 2010.
04) Submissão de indicação de nomes para preenchimento de vagas de Ministros dos
Tribunais Superiores – Mensagens 005/2010-GMG, 002/2010-SAFL, 004/2010SAFL, 005/2010-SAFL:
Aprovado as indicações dos seguintes Irmãos para as vagas de Ministros dos
Tribunais Superiores do GOB: Alcides Martins, Sebastião de Oliveira Castro Filho,
José de Jesus Filho, Ayres de Oliveira.
05) Processo 031/2010 – Representação em face do Grão-Mestre Geraldo Grande
Oriente do Brasil, Irmão Marcos José da Silva: Retirada de pauta em virtude da
matéria se encontrar tramitando no Supremo Tribunal Federal Maçônico.
06) Processo 094/2010 – Instauração de Processo de Impedimento do Grão-Mestre
Geral do Grande Oriente do Brasil, Irmão Marcos José da Silva: Apresentada
proposta de retirada de pauta e inclusão na de dezembro de 2010. O Sap.’. Presidente
usando de suas prerrogativas e após ouvir o Ir.’.Orador deferiu a retirada da matéria
de pauta e determinou a inclusão na pauta de dezembro de 2010.
07) Processo 095/2010 – Veto ao Projeto de lei que acrescenta o parágrafo 6º e
renumera os parágrafos seguintes do art. 215 do RGF: A “CCJ” manifestou-se
contra o veto do Soberano Grão-Mestre Geral do GOB. A palavra foi concedida às
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colunas para pronunciamentos dos Deputados. Após a conclusão do Ir.’. Orador a
matéria foi submetida à votação do plenário que aprovado a “derrubado do veto” do
Soberano Grão-Mestre geral do GOB, Ir.’.Marcos José da Silva. A redação do
conteúdo desta matéria aprovada pelo plenário constará da ata da SAFL e
posteriormente será informado aos Irmãos.
08) Processo 096 – Representação contra o Deputado Federal Willian Ribeiro de
Almeida: O parecer da “CCJ” foi pelo acatamento da representação. Concedida a
palavra ao Ir.’.Willian Ribeiro de Almeida, o mesmo realizou sua defesa oral. Diante
dos esclarecimentos e conclusão do Ir.’.Orador, não foi possível realizar a votação da
matéria na sessão de 18/09/2010.
f) Grande Expediente:
18/09/10 (sábado) 15 às 17 hs – Sessão Extraordinária - Templo do GOB (todos os Deputados):
Grande expediente: Diversos Deputados Federais manifestaram-se sobre os seguintes
assuntos: Derrubada do veto do Soberano Grão-Mestre Geral do GOB; inauguração e
homenagens de Lojas e visita Sap.’. Presidente Marcassa a diversos Orientes; convenio do
GOB com a Gol; entrega de Diplomas e Comendas ao Sap.’.Presidente, Ir.’.Marcassa e ao
Pod.’. Deputado Federal Ir.’.Luiz Pinto; cobranças de taxas aos que vendem paramentos no
prédio do GOB; demolição do Gobinho”; realização de trabalho junto às Lojas visando
mostrar o que fazem os Deputados Federais; importância da “derrubada do veto” do GMG
para todos os Irmãos e Lojas; sensibilização aos Deputados para evitar discursos “vazios e
desrespeitosos” no plenário; parceria do GOB e Grandes Lojas no Estado de Goiás a uma
instituição que realiza assistência aos portadores de câncer. O Sap.’.Presidente Marcassa
ofereceu a colocação do link da Instituição no site da SAFL; convite e informações sobre a
festa de “Nazaré” no Pará; agradecimentos e parabéns ao Sap.’.Presidente Marcassa e SAFL
pela realização do importante evento de homenagem a JK; convite para o encontro nacional
da “APJ” de 2011 que será realizado em Santa Catarina; manifestações de apoio e
reconhecimento ao Sap.’. Presidente Marcassa pela sua postura de firmeza e sabedoria
frente a SAFL; eleições para os Grão-Mestrados no ano de 2011; manifestação sobre a
realização do VIII encontro das PAEL’s dos diversos Estados da Federação, que foi uma
iniciativa do Sap.’.Presidente Marcassa; necessidade de melhorar a disciplina dos
Deputados Federais no plenário, para que tenhamos trabalhos mais produtivos; proposta de
implantação do projeto “Ficha Limpa” na SAFL; proposta para melhorar o união e
fraternidade entre os Maçons; sugestão para que voltemos à “Câmara das Reflexões” a cada
semestre para rever as nossas atitudes e ações diante dos Irmãos e Poderes constituídos;
solicitação de respeito no uso da Internet, onde muito ataques a Irmãos acontecem
desnecessariamente; depoimento “desabafo” sobre os ataques que estão acontecendo às
comissões por alguns Irmãos; manifestação sobre a atual situação dos aposentados de nosso
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país, solicitação para elevação de nossos pensamentos a Deus, para a plena recuperação de
nosso Pod.’.Ir.’. Roquete (Orador da SAFL).
Concluído os trabalhos, o Sap.’. Presidente da SAFL, Ir.’. Carlos Azevedo Marcassa,
agradeceu a presença de todos os Deputados Federais e convocou os membros da mesa
diretora e comissões para a reunião de 03/12/2010 (sexta-feira) e todos os Deputados
Federais para a reunião ordinária do plenário no dia 04/12/2010 (sábado) e encerrou a
sessão às 16:50 horas.
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