Jornal do Brás

Conseg empossa nova diretoria
06-Jul-2011

Na tarde do último dia 29 de junho no auditório da Faculdade Cantareira (rua Marcos Arruda, 729), foi empossada a
nova diretoria do Conseg Brás/Pari/Canindé e Ponte Pequena, eleita para o biênio 2011-2013. Tânia Leme foi reeleita
presidente deste Conseg, em chapa única. A cerimônia transcorreu com a presença de várias autoridades da região, em
clima de confraternização.
O Dr Eder Pereira e Silva, delegado titular do 12º DP, responsável pela modernização do
distrito, cumprimentou Tânia Leme, desejando-lhe ótima gestão
O coronel Marcos Chaves, comandante do
Policiamento da Capital, disse que o papel do Conseg é gerar aproximação com a comunidade, desejando sucesso a
Tânia na nova gestão
A delegada Marta Rocha representou o delegado seccional Centro, Kléber Torquato. &ldquo;O
Conseg é um exemplo de conduta, ética e comportamento. Que isso se espalhe em todo o Decap e em toda a
Polícia&rdquo;, desejou ela
O tenente Geraldes, comandante da 3ª Cia do 13º Batalhão da PM, em poucas palavras,
parabenizou Tânia e toda a equipe do Conseg
O comandante do 13º Batalhão da PM, coronel Bazela, também
prestigiou a posse de Tânia. &ldquo;Queremos trabalhar juntos, polícia e comunidade, para o bem comum. Creio que no
dia a dia podemos melhorar o relacionamento e os problemas do bairro&rdquo;
Outra autoridade presente foi o
inspetor Carneiro da Guarda Civil Metropolitana, que destacou a responsabilidade, competência e o compromisso de
Tânia Leme à frente do Conseg. Também teceu elogios ao coronel Marcos Chaves, classificando-o como uma pessoa
humilde, comprometida e simpática
O inspetor Pádua da GCM, disse: &ldquo;Todo profissional em qualquer setor
de atividade, com competência, se estabelece&rdquo;. Em seguida, ressaltou o exercício de cidadania de todos os
participantes da reunião. &ldquo;O exercício da cidadania praticado aqui é o sustentáculo para que Tânia possa lutar
pela comunidade em defesa dos seus anseios&rdquo;
Alice da Sub Mooca parabenizou Tânia
Roberto da
Faculdade Cantareira disse que as portas estão sempre abertas para o Conseg
Dr Helio Bressan veio prestigiar a
posse de Tânia
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