Governo Brasileiro, através do Ministério da Justiça,
firma parceria com o Grande Oriente do Brasil,
com vista à realização da
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública

Foi realizado no último dia 9 de dezembro de 2008, ás 10hs no Salão do Retratos, uma das áreas nobres do
Ministério da Justiça, o encontro do Ministro de Justiça Tarso Genro e da Coordenadora Geral da 1ª
Conferência Nacional de Segurança a Dra. Regina Miki, acompanhado do Coordenador de Projetos
Especiais da Conferência Dr. Rafael Cordeiro com o Grande Oriente do Brasil representado pelo Soberano
Grão Mestre Geral da Ordem Irmão Marcos José da Silva, que se fez acompanhar do seu Assessor o Irmão
Almir Laureano representante do GOB junto ao Ministério da Justiça e de todos os Grãos-Mestres de todo o
Brasil.
O Ministro da Justiça Tarso Genro falou do momento histórico na área de segurança pública, em que novos
paradigmas são evocados, para o atendimento do anseio da população brasileira, que se vê mergulhada em
profunda crise de violências e que o estado brasileiro fará o que for possível para reverter a situação,
quase caótica na segurança pública, em novas políticas públicas em segurança pública cidadã (Pronasci),
numa coesão social que inclua a todos na busca de melhores dias para o nosso país.
E para isso, se faz necessário a inclusão da sociedade civil organizada e das grandes redes sociais do nosso
pais. Neste particular, falou da satisfação e honra de estar firmando parceria com Grande Oriente do Brasil,
uma das maiores redes sociais brasileira, com todos os estados brasileiros presentes.
A Dra. Regina Miki, saudou o Soberano Grão-Mestre Geral Irmão Marcos José da Silva e a todos os GrãosMestres Estaduais presente, falou da alegria de poder contar com os cunhados, nesta tarefa tão importante
para o Brasil, que é a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, solicitando o engajamento de cada
estado, na cooperação da realização das Conferências Livres e outras atividades correlatas á Conferência,

1

falou da mão dupla, de que o Ministério da Justiça irá sugerir que todos os Grãos-Mestres Estaduais façam
parte das COES e que os Grãos- Mestres Estaduais procurem as Coordenações das COES em seus
respectivos estados, para fazer parte da Comissão Organizadora Estadual (COE). No mesmo momento, a
Dra. Regina pediu ao Soberano que o interlocutor entre o Ministério da Justiça e o GOB, fosse o Sr. Almir
Laureano, no que de imediato concordado pelo nosso Soberano Grão-Mestre Geral Irmão Marcos José da
Silva.

Em seguida, a Dra. Regina Miki passou a palavra ao Dr. Rafael Oliveira para dar continuidade dos trabalhos
de como operacionalizar esta parceria, com as ações em cada estado.
Logo em seguida, a palavra foi passada para o Soberano Grão-Mestre Geral Irmão Marcos José da Silva,
que coordenou as atividades de apresentação de todos os Grãos-Mestres, cada um falando da vontade de
cada estado representa, estar contribuindo para um Brasil mais seguro e pacífico, ainda na mesma
oportunidade o Soberano Grão-Mestre, buscou firmar o compromisso de todos os Grãos-Mestres
Estaduais, que assumiram junto com o GOB, realizar o que for possível, para tornar realidade a parceria que
ora se consolidava.
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Todos os Grãos-Mestres Estaduais fizeram uso da palavra e corroboraram com os ideais propostos de fazer
o que for possível por um Brasil mais seguro e pacífica, assim começou pelo Grão-Mestre do Rio de Janeiro
Eduardo Gomes de Oliveira; de Goiás Eurípedes Barbosa Nunes; Minas Gerais Amintas de Araújo Xavier; do
Pará Waldemar Alberto Coêlho; do Maranhão Jose de Jesus Bílio Mendes; de Pernambuco José Marcelo
Braga Sobral; do Mato Grosso Júio Tardim; da Paraíba Aderaldo Pereira de Oliveira; do Rio Grande do Norte
Luiz Gonzaga de Oliveira; do Tocantins Alan Divino Siqueira de Sousa; do Acre José Augusto de A.
Rodrigues; de Alagoas José Bezerra de Melo, de Roraima João Batista C. de Aguiar; do Rio Grande do Sul
Mário Juarez de Oliveira; do Paraná Dalmo Wilson Louzada; de Santa Catarina Ib Silva; de Sergipe José
Francisco da Rocha; do Ceará Valdir Chagas: do Piauí Francisco José de Sousa; do Amapá Valdim Pereira de
Sousa; do Espírito Santo Aguinaldo F. Vieira; da Bahia, representando Humberto Cedraz, o Irmão Alelson
Santana do Amaral e os estados de São Paulo e o Distrito Federal foram representados por solicitação pelo
Soberano Grão Mestre Geral Marcos José da Silva.
O Encontro que teve a coordenação por parte do GOB do Irmão Almir Laureano, contou em sua equipe de
apoio com os Irmãos Alberto dos Santos Cabral, Clerton Franca , José Claudio da Silva Jr e o Grande
Secretário Irmão Miranda e do Ministério da Justiça de toda a sua equipe, tanto do Gabinete do Ministro
Tarso Genro através do Assessor Especial Dr. Alberto Koppikte, do Gabinete do Secretário Nacional de
Segurança Pública Dr. Ricardo Balestreri, através do seu Chefe de Gabinete Dr. Alexandre Aragon e da
Coordenação Geral da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública Dra. Regina Miki, através de toda a
sua equipe.
Finalizando o Encontro, tanto o Soberano Grão Mestre Geral Irmão Marcos José da Silva, como o Dr. Rafael
Oliveira, representando a Dra. Regina Miki, falaram da satisfação e da convicção, de que a parceria ora
firmada, será de grande significado para a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública e para os
próximos passos, tanto do Ministério da Justiça e o GOB juntos em outras ações que visem diminuir a dor e
o sofrimento do povo brasileiro.
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