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DIRETORIA DO CRECI VISITA ALUNOS DO CURSO DE T.T.I

N

a noite da última quinta-feira(
16/10), mais de 70 alunos do
Curso Técnico em Transações
Imobiliárias do Interface, integrantes
da Turma Prof. João Emanuel
receberam o Presidente Petrus
Mendonça e as Coordenadoras de
Eventos Kátia Fialho e Rosangela
Duarte.
O objetivo da visita foi levar aos
cursistas a importância deste Órgão
Fiscalizador perante à sociedade e aos
Corretores de Imóveis, e os direitos e
deveres que os novos credenciados
terão ao egresso nesta profissão, que

Fotos: Rosangela Duarte, Kátia Fialho e o Presidente
Petrus Mendonça

encontra-se em
ascensão.

Foto: Turma Prof. João Emanuel

Ao final da visita e
explanação todos
aplaudiram os
representantes do
Conselho e
parabenizaram o
Dirigente do Creci
pela iniciativa em
prestigiá-los, e
pelo brilhante
trabalho à frente
da Autarquia.

CRECI PROVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM JABOATÃO
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Ministério Público de Jaboatão, através de seu representante legal Dr. Édipo Filho, que os
imóveis situados nesta cidade, apenas poderão ser comercializados com o prévio registro do
Memorial de Incorporação no Cartório, através do Corretor Imóveis ou de imobiliárias com
contrato de corretagem por escrito.
Estiveram presentes à sala da promotoria o Presidente do Creci Petrus Mendonça(Creci), O VicePresidente do Sindimóveis Lourenço Novais, os Diretores Nunes Mergulhão e Publio Lentulus ,
o Coordenador de Fiscalização e a Secretária da Presidência Wladimir Maia e Mineile Trigueiros
respectivamente, o preposto do Procon, além de Empresários, e da População local interessada.
Foram pautados diversos assuntos, mas obrigatoriedade de M.I e Habite-se registrados em
cartório na Cidade de Jaboatão e a ação da Força-Tarefa mereceram destaque.
Ao final da seção este Órgão se comprometeu em fiscalizar a Região, informando ao MPPE quais
os empreendimentos irregulares que estão fugindo do acordado em AUDIÊNCIA PÚBLICA
provocada pelo Creci.
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