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PRESIDENTE INTERVENTOR: DANIEL FLORÊNCIO
CÂMARA DOS VEREADORES HOMENAGEIA OS CORRETORES DE
IMÓVEIS.

C

omemorando os 50 anos da
regulamentação profissional dos
corretores de imóveis, promulgada

no dia 27 de agosto/1962, a Câmara Municipal
do Recife homenageou, em ato solene, na
tarde da última terça-feira, 04/09, a categoria
dos corretores de imóveis. A iniciativa foi do
vereador André Ferreira (PMDB). Em seu
discurso, o parlamentar ressaltou a
importância da categoria no desenvolvimento
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do país, destacando ser essa a primeira profissão abraçada por seu pai, o deputado Manoel
Ferreira, há 25 anos.
A mesa de honra foi composta pelos Vereadores André Ferreira e Osmar Ricardo (PT), pelos
Presidentes dos Crecis de Pernambuco e Alagoas, Daniel Florêncio e Vilmar Pinto, pelo
Conselheiro Federal da categoria, Petrus Mendonça e pelo Deputado Manoel Ferreira.
Agradecendo a homenagem, o presidente Daniel Florêncio ressaltou o excelente momento que
vive o mercado imobiliário. “De mãos dadas vamos fortalecer ainda mais a nossa profissão, fixando
em cinco por cento os honorários mínimos de contratação”,disse ele.
Para o Presidente do Conselho de Alagoas, Wilmar Pinto, ao completar 50 anos de
regulamentação, a categoria hoje é uma das cadeias mais produtivas do país. “Nossa
responsabilidade é muito grande. A partir do momento em que recebemos um empreendimento,
somos responsáveis por muitos empregos e pela realização do maior sonho da população, que é a
casa própria”, disse. Para ele, o déficit habitacional no país hoje é de oito milhões de habitações e
será o dobro em 2020. “Quem vai fazer esse déficit diminuir somos nós e os construtores”, afirmou.
Ao agradecer a homenagem, o Conselheiro Federal Petrus Mendonça enfatizou o valor de tão
nobre honraria: “É motivo de muito orgulho para todo corretor de imóveis ser homenageado na
Casa José Mariano”. Em seguida fez breve comparação do mercado imobiliário no Brasil com o
E.U.A. “A categoria de corretor de imóveis no Brasil é uma das mais organizadas e, talvez, a única
regulamentada no cenário mundial, destacando que o futuro, tão desejado no passado, chegou”,
Finalizou Petrus Mendonça.
Após a solenidade foram entregues carteiras profissionais e certificados de conclusão do curso aos
novos Peritos Avaliadores Imobiliários, realizado pelo Creci-PE.

CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS IMOBILIÁRIAS EM RECIFE.

E

ntre os dias 17 e 22 de setembro, o renomado corretor
de imóveis, perito avaliador, advogado e escritor,
Frederico Mendonça ministrará mais uma edição do
curso Avaliação de Imóveis e Perícias Imobiliárias. A
capacitação ocorrerá no Marante Plaza Hotel, na Av. Boa
Viagem das 18h às 22h e das 09h às 13h no sábado. Após o
curso, os corretores de imóveis participantes estarão
habilitados a se inscrever no Cadastro Nacional de
Avaliadores de Imóveis (CNAI), cuja organização e
manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores
de Imóveis (COFECI). As informações e fichas de inscrições
poderão ser feitas pelo telefone 81.3082.8282 c/ Fabiana ou Mel (9685-8177) ou Marilene (94092238). Participe! Últimas Vagas!
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