PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

CONSELHO DE PERNAMBUCO REALIZA ELEIÇÃO
PARA TRIÊNIO 2016-2018.

N

a última quarta-feira (08.07) ocorreu na Sede do Conselho, as eleições
do Sistema Cofeci-Creci, onde foram proclamados eleitos 54
(cinquenta e quatro) Conselheiros para o triênio 2016/2018. Apenas
uma única chapa concorreu ao pleito, o da atual gestão, denominada
"Austeridade, Ética e Transparência", com uma renovação de 54% de seus
integrantes.
A nova chapa é formada por 1/4 de corretores de imóveis do sexo feminino, o
que já a diferencia das demais no Brasil, onde prevalece o número expressivo
de corretores do sexo masculino. Dos 2.739 corretores votantes, obteve-se o
expressivo percentual de 77,55% dos votos válidos, sendo o maior índice de
aprovação em todo País. Recorde nacional.
Dentre as propostas da nova gestão estão a de renovação da frota de veículos
do Conselho, aumentando a velocidade de deslocamento dos fiscais; novos
cursos e palestras para os corretores de imóveis; participação em congressos
e seminários no mercado imobiliário local e nacional; lançamento de cartilhas
que buscam a proteção e orientação da sociedade contra os falsos
profissionais, como a que foi lançada recentemente em parceria com o Disque
Denúncia de Pernambuco, dentre outras.
O presidente Petrus Mendonça tem pautado seu trabalho numa
administração moderna, voltada para a valorização do corretor. A principal
função do Conselho é disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, atuando
em todo o estado de Pernambuco. Uma força conjunta na fiscalização de
empreendimentos foi formada com o Ministério Público de Pernambuco, a
Polícia Civil, o Procon-PE e as prefeituras das cidades do Recife e de
Jaboatão dos Guararapes, objetivando que só os empreendimentos com
habite-se e com o memorial de incorporação devidamente registrado no
Cartório de Registro de Imóveis possam ser comercializados. Esse é um
trabalho pioneiro no Brasil, único entre os Conselhos de Corretores de
Imóveis. Abaixo o registro do pleito.
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