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As 19:20 o Cerimonial da Câmara Municipal de Santos, na pessoa do Sr. Ruy Felipe do 

Carmo (mestre de cerimônias), fez a abertura da sessão solene iniciando a composição da 

mesa. 

Convidou o Exmo. Vereador Sr. Sadao Nakai para se dirigir a mesa e presidir a sessão. 

Convidou o Membro Nato Cap. Michael Douglas Morais. 

Convidou a Delegada Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia, representando o Membro Nato 

Delegado Dr. Alexandre Galante Alencar Aranha. 

Convidou o Presidente Eleito do 1º Conseg Dr. Bolivar dos Santos Xavier. 

Convidou o 1º secretário Eleito do 1º Conseg Sr. Julio Domingues Rodrigues. 

Convidou o Secretario de Segurança Municipal de Santos, Cel. Reformado PM. Claudio 

Marques Trovão. 

Convidou Dr. Denis Domingues Hermida representando o Presidente da OAB subseção de 

Santos, Dr. Rodrigo Figueiredo Lyra. 

Ao compor a mesa o Cerimonialista deu inicio a sessão passando a palavra ao Exmo. Sr. 

vereador Sadao Nakai, que procedeu a abertura. 

Sob a proteção de Deus declaro aberta a sessão solene de posse do 1º Conseg Centro 

Histórico de Santos, Conselho Comunitário de Segurança. 

Seguindo o roteiro o cerimonialista anunciou a execução dos Hinos do Brasil e do Conseg. 

Após a execução dos hinos, o cerimonialista faz o registro e pronunciamento das autoridades 

presentes. 

Sr. Bechara Abdala Pestana Neves, Secretario municipal de Planejamento, representado pelo 

Sr. Daniel Augusto Machado 

Sra. Sueli Maia, Secretária Municipal de Educação de Santos, representada pela Sra. Gisele 

Genio Benavides Pita, Supervisora de Ensino. 

Sr. Rogério Crantschaninov, diretor-presidente da CET, representado pelo Sr. Renato 

Carvalho, Gerente de Sinalização. 

Exmo Sr. Vereador  Benedito Furtado. 

Dr. Fernando José Figueiredo Rocha, ouvidor da subseção da OAB de Santos. 

Sra. Regina Márcia Baraçal Martins, do Tribunal de Ética e disciplina da 14ª Turma 

disciplinar. 

Dr. Raphael Vita, Diretor da Associação dos Amigos do 6º BPMI.  

Dra. Fátima Barbato, do Sindicato dos Empregados do Comercio de Santos e Comissão de 

Prerrogativa Federal da OAB. 

Dr. José Liberado, Presidente do 2º Conseg de Santos. 

Sr. José Carlos Nogueira Presidente do 3º Conseg de Santos. 

Sr. José Luiz Pimentel Amorim, Presidente do 7º Conseg de Santos. 

Sr. Valdemar V. de Ponte, diretor Associação TAVMA - Oficina do Futuro. 

Padre Nelson José Caleff, da Igreja Coração de Maria. 

Sr. José Evandro, Gerente da Caixa Econômica Federal. 

Após a apresentação das Autoridades presentes, o Cerimonialista efetuou a leitura do folheto 

distribuído a todos os presentes informando, O que é o Conseg. Vide folheto cedido pela 

coordenadoria (O que é o Conseg?). 

A seguir: o Cerimonialista convidou o Cel. da reserva do Exército e advogado  Dr. Richard 

Paes Lyra, hoje Membro da Comissão de Ética do 1º Conseg Centro Histórico de Santos para 

efetuar leitura da ata anterior (ATA DE ACLAMAÇÃO DE 18 DE JUNHO DE 2012), 
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enviada a Coordenadoria Estadual do Conseg, pelos Membros Natos, na qual se deu a 

aclamação da Diretoria a ser empossada. 

Após a leitura da ata anterior, o cerimonialista pediu que conforme fossem chamados os 

membros da diretoria eleita, os mesmos ficassem de pé para o pronunciamento do juramento 

que será efetuado em seguida 

Iniciou a chamada: 

Presidente: Bolivar dos Santos Xavier 

Vice Presidente: Luiz Antonio Pires 

Primeiro Secretario: Julio Domingues Rodrigues 

Segundo Secretário: José Viola Neto. 

Diretor Social: José Carlos Rodrigues Caetano 

Membro da comissão e Ética: Richard Paes Lyra 

Membro da comissão e Ética: Sonia Fernandes Romano de Ponte 

Membro da comissão e Ética: Paulo Levi Latrova 

A seguir o cerimonialista convidou o Sr. Julio Domingues Rodrigues, para se  dirigir ao 

parlatório para fazer a leitura do compromisso. 

O Sr. Júlio leu o compromisso: Incorporando-me voluntariamente..., Vide compromisso do 

regulamento dos Consegs. 

Ao final todos responderam, Eu Prometo. 

A seguir o cerimonialista convidou os membros da mesa à exceção do Sr. Julio e Dr. Bolívar 

para entrega dos Diplomas. 

O Vereador Sadao Nakai entregou o diploma ao presidente: Dr. Bolivar dos Santos Xavier. 

O Membro Nato Cap. Michael Douglas Morais, entregou o diploma ao vice presidente: Dr. 

Luiz Antonio Pires 

A Delegada Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia entregou o diploma ao 1º secretário Sr. 

Julio Domingues Rodrigues 

O Secretario de Segurança Municipal de Santos Cel. Reformado PM. Claudio Marques 

Trovão entregou o diploma ao 2º secretário Sr. José Viola Neto representado pelo Sr. Julio 

Domingues Rodrigues Junior. 

O Dr. Denis Domingues Hermida entregou o diploma ao membro da comissão e Ética: Sr. 

José Carlos Rodrigues Caetano. 

O Vereador Sadao Nakai entregou o diploma ao membro da comissão e Ética: Sr. Paulo Levi 

Latrova. 

O Membro Nato Cap. Michael Douglas Morais entregou o diploma ao membro da comissão e 

Ética: Cel. Reformado do Exercito Dr. Richard Paes Lyra 

E finalmente a Delegada Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia entregou o diploma ao 

membro da comissão e Ética: Sonia Fernandes Romano de Ponte 

Após a entrega dos diplomas o cerimonialista convidou ao parlatório o membro nato Cap. 

Michael Douglas Morais para fazer uso da palavra: 

O Cap. saudou o presidente e componentes da mesa, em especial ao Presidente empossado 

estendendo a toda diretoria, aos colaboradores do Conseg e a todos presentes. Salientando que 

aquela noite não é da Policia Militar, não é da Policia Civil, mas sim da comunidade Santista, 

principalmente do Centro Histórico de Santos, dizendo que a reativação do Conseg, foi uma 

vitoria da diretoria recentemente empossada, e que sabe o quanto batalhou e lutaram para 

conquistar e hoje estarem celebrando essa cerimônia de posse e entrega de diplomas, para 

continuar um trabalho que já estava sendo feito, porem não era reconhecido oficialmente, 

então nesta noite não só temos a agradecer o empenho dessa diretoria que sempre procurou 
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agir de forma correta e procurando sempre o bem estar não só da cidade de Santos, mas de 

toda comunidade que nos cerca, encerrando suas palavras agradeceu a todos presentes. 

A seguir o Cerimonialista convidou a Delegada Dra. Edna Pacheco Fernandes Garcia para 

fazer uso da palavra. 

A dra. Edna cumprimentou a mesa, ao presidente eleito e toda diretoria, aos presentes e 

continuou dizendo que era uma imensa honra fazer parte da Policia Civil e de estar nessa 

noite representando o Dr. Alexandre, Delegado titular do 1º Distrito de Santos e estar 

participando da posse do 1º Conseg, ratificando a fala anterior e com certeza a posterior eu 

reafirmo que esta noite é uma noite de festa, uma noite de jubilo, visto que a sociedade civil e 

as instituições constituídas estão hoje juntas em prol de um Santos melhor, e tem certeza que 

os membros hoje empossados são visionários no sentido de se preocuparem com os assuntos 

atinentes a nossa circunscrição  objetivando a união de todos nós, a união de toda sociedade 

civil em prol de um Santos melhor e finalizou dizendo muito obrigado. 

A seguir o cerimonialista passou a palavra ao presidente empossado Dr. Bolivar; 

o Dr: Bolívar inicialmente cumprimentou a todos presentes e agradeceu frisando que a 

presença dos mesmos muito abrilhanta a posse desta diretoria, para o mandato de 2012-2013, 

e diz que a diretoria hoje empossada mesmo tendo exercido anteriormente um mandato de 

forma oficiosa, como já foi aduzido anteriormente não esmoreceu, estando hoje oficialmente 

reconhecida pela coordenadoria Estadual dos Consegs, que é vinculada a Secretaria de 

Segurança Publica do Estado de São Paulo. 

O 1º Conseg, como já dito trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que agrega um grupo 

de pessoas no Centro Histórico de Santos que buscam junto aos poderes públicos constituídos, 

discutir, analisar, planejar e acompanhar políticas de segurança visando uma melhoria a todos 

inseridos no bairro sejam eles comerciantes, prestadores de serviço, moradores. Nós do 

Conseg muita das vezes, deixamos de lado nossos afazeres pessoais e familiares para nos 

dedicarmos graciosamente aos interesses da comunidade por termos a convicção que só assim 

poderemos trazer a todos aqueles inseridos no Centro Histórico, melhorias tanto na área da 

segurança como em todas as outras áreas sociais. O centro histórico de santos representa uma 

grande força na geração de empregos e renda na cidade, através de seu forte comercio e 

prestação de serviços, e por ter a honra de agregar o maior porto da America Latina, alem de 

todos os outros empreendimentos que estão por vir, por isso temos a certeza de que o Centro 

de Santos é um dos bairros mais importantes da cidade e através do Conseg procuraremos dar 

ao Centro o destaque que merece dizemos a toda comunidade do Centro Histórico de Santos 

que ela é a força do Conseg com certeza de que juntos poderemos alcançar nossos objetivos e 

uma melhor segurança e qualidade de vida a todos assim encerrando este discurso queremos 

ao final agradecermos o apoio que foi dado ao conseg, através do anterior Comandante da 3ª 

Cia da PM dessa circunscrição o Cap. PM Gitirana, também ao Cap. Michael aqui presente 

igualmente ao Ex secretário municipal de segurança publica Cel. PM reformado Renato 

Perrenoud bem como ao atual secretário de segurança Claudio Trovão, agradecemos a 

Câmara de dirigentes Lojistas, CDL na pessoa de seu presidente aqui presente Sr. Paulo 

Latrova, que cedeu inicialmente espaço na CDL, para que o conseg pudesse realizar suas 

primeiras reuniões mensais, possibilitando que diversos reclamos da sociedade local 

pudessem ser atendidas . 

Quero agradecer esta casa de leis na pessoa de seu Presidente Dr. Manoel Constantino 

representado aqui nesta sessão pelo Vereador Sadao, que nos cedeu o plenarinho desta casa 

para reuniões do Conseg e possibilitou que pudessemos na data de hoje realizarmos a posse 

dessa diretoria e ainda contar com a presença do Verador Sadao que nos deu a honra de 
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presidir este evento, agradecemos ainda a toda diretoria do Conseg, em especial ao Sr. Julio 

Domingues 1º Secretario do Conseg, pelo seu grande empenho para que essa posse pudesse se 

concretizar. A todos o meu muito obrigado 

Após as palavras do Presidente, o Vereador Sadao assume a palavra e inicia os 

encaminhamentos para o final da sessão solene, saúda a Prefeitura Municipal de Santos, 

através da pessoa do Cel. Trovão representando o Prefeito Municipal saúda o colega de 

plenário Exmo. Vereador Sr. Benedito Furtado, representante da instituição Câmara 

Municipal de Santos, saúda a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo na 

figura dos Cap. PM Michael Douglas e Dra. Edna Pacheco Garcia, saúda também a 

comunidade do Centro e da Cidade de Santos na figura da Sra. Samara Faustino, liderança 

comunitária presente nessa seção, dando extrema relevância ao Conseg e em nome do Dr. 

Bolívar saúdo todos os novos dirigentes do 1º Conseg empossados na noite de hoje. Gostaria 

de fazer aqui um registro, eu estava comentando ontem isso com o Dr. Bolívar e com o Julio 

em reunião que antecedeu esta sessão que uma das minhas maiores atitudes que eu tive 

enquanto cidadão foi no primeiro momento enquanto representante da comunidade, como a 

Samara hoje é e esta aqui presente também,  foi fazer parte do Conseg da Ponta da Praia, 

quando assumi a presidência do Estrela de Ouro FC., naquela oportunidade o Amorim era o 

Secretário do Conseg da Ponta da Praia e foi o 1º local que entendi como uma 

representatividade nata da comunidade para se discutir segurança publica e segurança da 

nossa sociedade  e dali em diante percebi a extrema importância  da existência do Conseg e, 

esse Conseg que se concretiza que se formaliza na noite de hoje aqui no Centro Histórico é de 

extrema importância para a cidade nos que estamos aqui, o Vereador Benedito Furtado é 

testemunha disso quando saímos a noite, ontem inclusive a noite teve um episódio raro, 

episódios aqui que o poder publico precisa estar presente. 

Viu secretário e junto com o Conseg,  há de construir essa presença , o Conseg agora 

constituído, houve alguns fatos que desagradaram alguns munícipes que vieram assistir a 

sessão ordinária da Câmara Municipal de ontem, que tiveram o carro furtado e são episódios 

que acabam colocando em xeque a segurança publica no município e a presença do Conseg é 

de extrema necessidade pra gente discutir junto com os moradores e comerciantes a nova 

ocupação do centro, essa ocupação que se fará com certeza com uma maior agilidade  a cada 

ano que a gente vem surgindo, essa ocupação ela se fará com muito mais urgência e 

necessidade da presença da segurança publica no centro da cidade, com esse dialogo da 

comunidade dos comerciantes com os poderes constituídos é de extrema relevância  e entendo 

que nesta casa vocês sempre encontrarão abrigo para as discussões ou para a recepção dos 

assuntos que forem pertinentes a Segurança do Centro Histórico da cidade, como parabenizo e 

já encaminho que vocês vão ter bastante trabalho e podem contar conosco, aqui com certeza 

com nosso membro da mesa Diretora, aqui também presente o Vereador Benedito Furtado, 

que essa casa não se furtará a dar  todo o respaldo e apoio que o Conseg do Centro Histórico 

precisa para fazer suas reuniões ou para fazer suas deliberações. 

Então sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa presente sessão solene, e convido a 

todos para uma cerimônia de confraternização no 3º Andar, Obrigado a todos 

 

 


