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CRECI REALIZA A PRIMEIRA PLENÁRIA REGIONAL
DE 2015.

N

.

a tarde da
última terçafeira de
fevereiro (24),
representantes do
C o n s e l h o
e
c o n v i d a d o s
participaram da
Primeira Sessão
Plenária de 2015,na
sede do CRECI, no
Recife.

Foto: o Presidente entre conselheiros e o convidado Rocha

Após a execução do
Hino Nacional estiveram em pauta: a escolha do novo Conselheiro Efetivo,
elegendo Josy Correia a vacância do cargo, comunicações da Presidência
como, o Plano de Ação da Fiscalização que, iniciada em de janeiro do corrente,
já percorreu todo o litoral sul, a inclusão da categoria ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF, a Aquisição de Novos Veículos, a criação
do Grupo Jovem Corretor, a
Criação do E-mail
Corporativo, entre outras.
Na ordem do dia, houve a
leitura de portarias , em
especial as que designaram
Harisson de Queiroz Filho e
Luís Gustavo Silva Lins
Delegados dos Bairros de
Graças e Vasco da Gama
respectivamente, da prestação
de contas do 4º trimestre do
exercício de 2014 e dos foto: os novos Delegados Herisson Filho e Gustavo Lins
inúmeros Pedidos de Inscrição, Transferência, Inscrição Secundária,
Reinscrição Pessoa Física, Suspensão, Cancelamento, apreciados e relatados
pela COAPIN, para aprovação do Plenário.
A Plenária foi finalizada com os assuntos de interesse geral. Diretoras da
Autarquia expuseram a Campanha do visto o irmão e a festa do dia das
mulheres, que prometerá movimentar o Creci.
GRUPO JOVEM CORRETOR
Criado nesta 1ª Plenária, o pioneiro GRUPO JOVEM CORRETOR terá como
objetivo dar maior assistência aos novos corretores de imóveis, e aos antigos
também, passando informações sobre o trabalho do Conselho, Código de
Ética Profissional, Resoluções do Sistema COFECI-CRECI, Código Civil,
Regimento Interno, Lei n 6.530/78, Decreto n 81.871/78, Responsabilidade
Civil, dentre outros.
São integrantes do grupo, os Corretores de Imóveis Luiz Guedes
(coordenador), Pedro Torquatro ( Adjunto) e Demétrius Pinheiros.
Com esse trabalho, o Conselho de Pernambuco criará oportunidades para que
os novos corretores de imóveis se atualizem e tenham melhores condições de
iniciar seus trabalhos profissionais.
www.creci-pe.gov.br
Creci: 81- 3428-7151 / Ouvidoria : 3422-2776
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