PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO

CRECI INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO EM GARANHUNS E
CARUARU
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de
Pernambuco intensificou a
fiscalização nos municípios de
Garanhuns e Caruaru, nos dias 19 e 27
de Dezembro, deste ano. Em apenas
dois dias de operação, a equipe autuou
mais de 35 pessoas exercendo
ilegalmente a profissão. Os casos mais
comuns notificados foram de indivíduos
sem registro no órgão, realização de
negociação sem autorização, débitos
nas anuidades e imobiliárias sem Creci
jurídico.
Foto: Os Diretores do Creci-pe com o Delegado de Garanhuns Valder De acordo com o Diretor de Fiscalização,
Fernando Carvalho, essas ações são
constantes para inibir que falsos profissionais fiquem atuando na área. “É um problema
que acontece em todo país, mas nossa função é tentar impedir isso. Os indivíduos que
estavam realizando essa prática foram retirados do plantão, o Boletim de Ocorrência foi
feito e eles vão responder”, declarou.
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O também Diretor Mario Campello, lembrou que a população deve ficar atenta e
procurar informações sobre o profissional. “Através das Delegacias do Creci's e de
nossa Ouvidoria, é possível tirar dúvidas e esclarecer sobre os corretores que têm
autorização para realizar a atividade”, disse. Para eles, as penas deveriam ser
ampliadas para que essa prática não se tornasse tão abusiva e as pessoas tivessem
mais segurança.
Esta foi a última fiscalização de 2011, já que o Conselho encontra-se em férias coletivas
até o próximo dia 09 de janeiro de 2012. Toda ação contou com apoio dos Fiscais
Ricardo Burgos, Leonardo Almeida, Geovane Souza, Wladimir Maia e dos Diretores
Fernando Carvalho, Mário Campello e Nunes Mergulhão.

CRECI REÚNE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA
FECHAMENTO ANUAL.
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Foto: A equipe de Fiscalização, o Presidente e parte da diretoria do Creci.

a última segunda-feira, 26/12 os
Diretores de Fiscalização
Fernando Carvalho, Mário
Campello e os Fiscais Leonardo Almeida,
Ricardo Burgos, Wladimir Maia, Geovane
Souza e Erick Frederick se reuniram no
restaurante Papa Capim, em Boa Viagem
para almoço de fechamento anual do
grupo que vem autuando e disciplinando
os corretores irregulares de Pernambuco.
Estiveram presentes no almoço além da
equipe, o Presidente Interventor Daniel
Florêncio, o Conselheiro Federal Petrus
Mendonça e as Diretoras Edineide
Carvalho e Marluce Farias.
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