Durval entregou título de cidadania de José Louis Berges Fernandez
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Numa solenidade informal e bastante descontraída, o presidente da Câmara Municipal de João
Pessoa (CMJP), vereador Durval Ferreira (PP), entregou no final da tarde da sexta-feira (12) ao
curador do Consumidor, Glauberto Bezerra, o ‘Título de Cidadão Pessoense’ do espanhol José
Louis Berges Fernandez, pelos relevantes serviços prestados a área de segurança pública da
Paraíba. José Louis Berges ministrou, na época em que o promotor Glauberto Bezerra era o
secretário da Segurança do estado, vários cursos no setor e foi um dos responsáveis pela
implantação da ciclopatrulha na Capital. O título de cidadão é uma propositura do então
vereador Watteaur Rodrigues (PCdoB) que incumbiu o presidente da Casa, Durval Ferreira, de
fazer a homenagem. A solenidade aconteceu no gabinete da Presidência e foi prestigiada
ainda pela diretora-geral do Legislativo, Vaneide Rejane. “José Louis Berges é um especialista
na área de segurança pública. Ele foi adido policial da Embaixada da Espanha no Brasil,
implantou vários cursos aqui em parceria com o governo e desempenhou um trabalho de
fundamental importância aqui”, contou Galuberto. Durval Ferreira destacou, por sua vez, que é
uma alegria muito grande e uma honra da mesa diretora da Câmara e de todos os
parlamentares fazerem essa homenagem a José Louis Berges, através do curador Glauberto
Bezerra, pelo trabalho realizado em beneficio da modernização e melhoramento da segurança
pública da cidade e do estado. O vereador também fez questão de enaltecer o trabalho que o
promotor Glauberto realizou como secretário da Segurança Pública da Paraíba, emprestando
inclusive seus conhecimentos ao estado vizinho, Rio Grande do Norte, e agora como curador
do Consumidor e representante do Ministério Público. Por sua vez, Glauberto informou que
participará do Congresso Internacional de Direito do Consumo, em Portugal, a 23 e 24 de
novembro, e em seguida viajará à Espanha, onde entregará, pessoalmente, o ‘Título de
Cidadão Pessoense’ a José Louis Berges.
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