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COFECI REALIZA A 1ª PLENÁRIA DE 2015 NO MATO GROSSO DO
SUL.

E

ntre os dias 25 e 27 de março, a I

Sessão Plenária de 2015 do

Sistema Cofeci –Creci

movimentou Campo Grande, capital do
Mato Grosso do Sul. Os mais de 170
representantes dos conselhos federais e
delegados do interior do estado participaram
da sessão .

Câmara Recursal - Presidente Petrus Mendonça faz parte.

O primeiro dia foi reservado para várias reuniões de tomada de decisões entre os diretores do
Conselho Federal e os presidentes dos Creci's de todos os Estados do Brasil, além das câmaras
recursais que julgaram mais de 1200 processos.
O segundo dia ficou a cargo da Plenária. Após a execução do Hino nacional, o Presidente do
Cofeci João Teodoro abriu os trabalhos, e em discurso falou: “ estamos em um período que o
Brasil vive grandes turbulências econômicas, mas não devem atingir em nada o setor imobiliário.
Temos ouvido falar muito em crise e nós não admitimos a palavra crise neste momento por que na
verdade na nossa concepção o que existe hoje é um processo de estabilização que é normal. Ao
contrário da explosão imobiliária que aconteceu
2005 e 2012, estamos em um processo de
estabilização de vendas e de preços também.
Precisamos ao invés de novas construções, vender
os imóveis que foram construídos”.
Em pauta estiverem presentes vários assuntos
relevantes como a comunicação sobre a CERP Comissão de Elaboração e Resoluções e Projeto (o

Sessão Plenária

Presidente Petrus Mendonça faz parte), homologação de Resoluções e Portarias, parecer do
conselho fiscal sobre as contas do Cofeci e dos Conselhos Regionais, reformulações
orçamentarias, nova cédula de identificação do Corretor, julgamentos de processos, eleições
triênio 2016-2018, dentre outros .
O destaque da ordem deste dia foi a premiação da produtividade
de 2014 do GEAF, e 5 agentes de fiscalização também foram
homenageados pelo trabalho. O primeiro lugar foi para o gente
do Rio de Janeiro, Marcus Limão, com 12.151,00 pontos, o
Segundo Lugar foi para o agente do Rio Grande do Sul, Leandro
Brum, com 9.864,00 pontos, o Terceiro lugar foi para o agente
de Santa Catarina, Paulo Viera, com 7.363,00 pontos, e o 4° e 5º
ficou para Minas Gerais e Paraná, com 6.441,00 e 6.037,
respectivamente.
PERNAMBUCO - Mesmo não estando entre os 5 colocados
que receberam a premiação, o estado de Pernambuco vem se
destacando pelo excelente trabalho no combate ao exercício
ilegal da profissão. Prova disso foi que nossa equipe garantiu
Luís Braz e Marcelo Natanael

uma excelente posição no Ranking, com o 7º lugar de

produtividade, categoria titular para Marcelo Natanael de Oliveira, com 3.832,00 pontos e Luís
Carlos Braz no 5º lugar, categoria suplentes, com 3.785,00 pontos.
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