Austeriade, Ética e Transparência

PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

CRECI REALIZA PALESTRA GRATUITA SOBRE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

M

uitas pessoas têm
dúvidas sobre o
crédito imobiliário,
e como funciona. Por conta
disso, o Creci em parceria
com representantes da
Central de Negócios
Imobiliários do Banco
Bradesco, através do
Gerente Humberto Franco
realizou na última quintafeira(22/10), às 16h, no
Auditório do Conselho, a Foto: divulgação
Palestra GRATUITA sobre
Como Funciona o Crédito Imobiliário e suas vantagens.
O objetivo do encontro foi orientar os Corretores de Imóveis sobre
taxas e juros competitivos, aprovação rápida, documentação
simplificada e personalizada, uso livre, crédito em valores altos e
possibilidade de utilizar o FGTS para que os mesmos possam ajudar
seus clientes na hora da aquisição do imóvel.

CONSELHEIROS SE REÚNEM EM PLENÁRIA
REGIONAL.

E

stá marcada para o próximo dia 04/11/2015, às 15h, na
Sede do CRECI, a 4ª Reunião Plenária , com a presença
dos Conselheiros Efetivos e Suplentes da Autarquia.

Após a verificação do Quorum, da execução do Hino Nacional,
do Registro das presenças, da justificativa das ausências, da
posse da suplência, da discussão e aprovação da Ata da
Reunião Anterior haverá a Comunicação da Presidência, que
tratará de assuntos diversos como: plano de ação da
Fiscalização para os próximos meses, feedback do
Enbraci/CIMI, Patrimônio, contratação de novo Estagiário,
novas licitações, formação de comissão de avaliação, férias
coletivas, treinamento de funcionários, entre outras...
Os convocados através da Ordem do Dia poderão apreciar o
parecer do Conselho Fiscal referente a prestação de contas do
terceiro trimestre do exercício de 2015 e o orçamento
programado para 2016, apreciar portarias, homologar pedidos
de inscrição de novos corretores e empresas relatados pela
COAPIN - Comissão de Análise de Processos de Inscrição e
poderão apreciar requerimentos diversos. Após discussão dos
assuntos gerais, o Presidente Petrus Mendonça fará o
encerramento.
O Edital com a pauta geral encontra-se no site: www.crecipe.gov.br.
www.creci-pe.gov.br
Ouvidoria Creci: 3422-2776
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