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Austeridade, Ética e Transparência
PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA
PREFEITURA COIBI PLACAS IRREGULARES

O

Secretário de Mobilidade e Controle Urbano da Cidade do Recife,
João Braga, participou de prestigiada reunião/almoço do Secovi, na
última quinta-feira(30/01). A situação caótica do transito na cidade e
as placas postas pelo Corretores e imobiliárias nos imóveis expostos a venda e
locação foram os principais assuntos tratados. Segundo Braga, os melhores
esforços estão sendo enviados pela Prefeitura, inclusive com muitas obras
espelhadas pela cidade, mas que a solução do grave problema é o transporte
público, como ocorre na Europa. Com relação às placas dos Corretores, o
Secretário marcou para a próxima 2ª feira(03/02), em seu gabinete, uma
reunião para tratar exclusivamente do assunto com seus técnicos, com o
Presidente do Secovi-PE, Elísio Júnior e com o Assessor Jurídico do Secovi
Marcio Miranda. Segundo Frederico Mendonça, Diretor daquela instituição e
Corregedor deste Regional, "reuniões como essa são da maior relevância, pois
tratam de assuntos contemporâneos e que se coadunam com os mais legítimos
anseios da sociedade e dos profissionais do mercado imobiliário."

PRESIDENTE INTEGRA COMISSÃO DE
ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO

E

ntre os dias 29 e 31/01, o
Presidente Petrus Mendonça
esteve em Brasília integrando a
Comissão Federal de elaboração do novo
Código de Processo Disciplinar dos
Corretores de Imóveis de todo o
Brasil.Na ocasião assumiu o Vice
Presidente Fernando Cardoso, o que é um
fato inusitado, uma vez que não se tem
notícia no Creci-PE de um Vice assumir a
Presidência na ausência de seu titular em
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razão de uma exígua viagem. “O Creci
tem por objetivo fiscalizar, disciplinar e regulamentar a profissão, então não
pode parar", pontuou Cardoso.

PALESTRA SOBRE CORRETOR MODERNO

D

ando início às atividades das Comissões
de Ações do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Pernambuco,
a equipe de eventos promoverá no próximo dia
12/02, às 17h, no auditório da Sede, a palestra
sobre Corretor Moderno, ministrada pelo
Escritor, Empresário, Conselheiro Federal e
Corregedor do Creci, Federico Mendonça. As
inscrições poderão se feitas de forma gratuita na
recepção do Conselho das 09h às 17h, de
Segunda à Sexta . Participe!

Foto: Frederico Mendonça

www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776
E o Futuro já começou...
Jornalista Responsável: Sabrina Maia DRT 4748

