PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

COM 73% DE RENOVAÇÃO, O CRECI DE PERNAMBUCO
DIPLOMA SEUS CONSELHEIROS.

N

a última terça-feira (04), os novos membros do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Pernambuco, eleitos no pleito do dia 08 de
julho foram diplomados em sessão plenária especial de posse,
realizada na sede da entidade. No total, 54 conselheiros, entre efetivos e
suplentes, vão conduzir os trabalhos pelos próximos anos, tendo como objetivo
principal o valorização da categoria.
Após a posse, o grupo elegeu os membros da diretoria, todos eleitos por
unanimidade. O atual presidente do Creci-PE, Petrus Mendonça juntamente
com Luís Guedes e Sebastião Torquato formam a Presidência do Conselho
para o próximo triênio 2016/2018. Junto com eles foram selecionados os
integrantes da Diretoria – Murilo Luciano (diretor secretário), Jairo Negreiros (2º
diretor secretário), Mauro Andrade (diretor tesoureiro) e Sandra Meira (2ª
diretora tesoureira).
Além disso, foram nomeados os membros do Conselho Fiscal – Públio
Lentulus, Laércio Santana e Severino Marinho –, e os representantes do CreciPE junto ao Cofeci – Petrus Mendonça, Frederico Mendonça – Efetivos e
Aguinaldo Aprígio e Manoel Ferreira Suplentes. É importante ressaltar que 73%
dos conselheiros foram renovados, pois o grupo entende que novas ideias
darão mais dinâmica à gestão e, consequentemente, vão impulsionar as
mudanças e conquistas da categoria.

Os coordenadores foram distribuídos da seguinte forma: Kátia Fialho –
Eventos, Edineide Carvalho – Social, Orlando Duarte – Cefisp, Nunes
Mergulhão e Fernando Carvalho – Fiscalização, Sandra Meira – Ouvidoria ,
Frederico Mendonça e Marilene Nascimento – Pedagogia, Josy Filho –
Esportes, Petrus Mendonça - Comunicação e Coordenador dos Delegados –
Valfrido Nascimento.
73% DE RENOVAÇÃO
“O Creci é um órgão essencialmente de credenciamento, de fiscalização e
normatização, mas que vem atuando de forma muito mais ampla em
Pernambuco. A expectativa é que nos próximos três anos esse trabalho seja
ainda mais intensificado para que a classe ganhe cada vez mais espaço e
respeito no mercado de trabalho.
A atual Gestão 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.
Dentre as propostas da Diretoria reeleita estão a renovação da frota de
veículos da Autarquia, a fim de otimizar 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.
www.creci-pe.gov.br
Jornalista Responsável: Sabrina Maia DRT 4847
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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CRECI INFORMA:

PARTICIPE!
* O Prêmio Corretor do Ano 2015 é o reconhecimento e
a divulgação do desempenho
de corretores de imóveis
de todo o Brasil em
cinco categorias.
* O critério de escolha dos premiados é exclusivamente
técnico e tem como base os pontos marcados pelos
corretores inscritos no sistema de premiação.
* O objetivo do Prêmio e a valorização dos corretores mais
bem preparados e com melhor desempenho, incentivando
assim o aprimoramento profissional.
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