São Paulo, 25 de julho de 2016 (EV)
Às
Lojas Maçônicas Apoiadoras e aos Candidatos (as) Eleições Municipais 2016

Saúde, Força e União!

Estimados Irmãos e Candidatos(as),
É com satisfação que agradecemos por participar do Programa de Ação Política Maçons Paulistas.
Desejamos sucesso aos candidatos(as) neste desafio eleitoral em 2016 e parabenizamos pelo
comprometimento com a Ética na Política, com a Moralidade Pública e a Probidade Administrativa. Estes são
fatores essenciais para o desenvolvimento das melhores políticas públicas e para o progresso econômico e
social em nossa sociedade.
Pedimos à cada Loja apoiadora que realize Sessão Pública para que o Candidato(a) apresente suas
propostas e caso ainda não tenha assinado o termo de compromisso, possa fazê-lo na oportunidade.
O GEAP produzirá boletim especial na primeira semana de setembro com todos os candidatos apoiados pelas
Lojas; disponibilizará versão digital por e-mail e também publicará no site www.geapsp.com.br. A versão
impressa do boletim será disponibilizada e o candidato que desejar poderá solicitar pelo e-mail
candidato2016@geapsp.com.br até 20 cópias, que poderão ser retiradas na sede da GLESP, GOP ou GOSP.
Pedimos especial atenção para as ações e calendário abaixo:
11/08/2016 – Último dia (sem prorrogação) para confirmação de candidatura
 Encaminhar: nome de campanha, número e enviar foto de rosto (se ainda não enviou)
 Responsável: Loja apoiadora (enviar os dados o quanto antes)
 E-mail para envio dos dados: candidato2016@geapsp.com.br
11/08/2016 – 19 horas - Workshop
 Temas: Direito Eleitoral, Prestação de Contas de Campanha e Marketing Político
 Local: GLESP (auditório) - Rua São Joaquim, 138 - Liberdade, São Paulo
 Público: Candidatos(as), Assessores e Maçons de Lojas Apoiadoras
 Confirmação de presença: candidato2016@geapsp.com.br
15/08/2016 – 19 horas - Sessão Solene Dia do Maçom
 Pauta: Homenagem ao Dia do Maçom e Apresentação dos Candidatos(as)
 Local: ALESP – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera – São Paulo
 Público: Maçons (traje tradicional sem paramentos), Candidatos(as) e Assessores
 Confirmação de presença de candidatos(as): candidato2016@geapsp.com.br
Fraternalmente,
Equipe GEAP – Grupo Estadual de Ação Política

