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Foto: Diretoria eleita do sistema Cofeci - Creci

DIRETORIA DO COFECI TOMA POSSE PARA TRIÊNIO
2016-2018

O

s Conselheiros Federais Efetivos do Sistema Cofeci-Creci, eleitos
neste ano em seus respectivos Estados, foram diplomados em
Brasília. Neste encontro elegeram a diretoria da Entidade para o
triênio 2016-2018. Estarão representando a categoria: João Teodoro da Silva
(Creci-PR), na função de presidente; José Augusto Viana Neto (Creci-SP) e
Newton Marques Barbosa (Creci-MG) na função de vice-presidentes; Sérgio
Waldemar Freire Sobral (Creci-SE) e Manoel da Silveira Maia (Creci-RJ), na
função de diretores secretários; Antônio Armando Cavalcante Soares (CreciCE) e Valdeci Yase Monteiro (Creci-TO), na função diretores tesoureiros.
Do Estado de Pernambuco dois Conselheiros também foram nomeados
para respeitados cargos do Sistema. Petrus Mendonça fará parte junto à
Ademar Pucci do Parána da Corregedoria Federal e Frederico Mendonça
assumirá como membro do Conselho Fiscal e como Membro do Conselho
Parlamentar.
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Muito satisfeito, o atual
presidente definiu a honraria
como:‘‘cargo de muita
confiança e muita
responsabilidade. Me
dedicarei cada vez mais a
esta profissão. Me dedicarei
mais aos Corretores de
Imóveis. Melhorarei ainda
mais nossa imagem e
nossos serviços em prol
categoria e da sociedade
pernambucana’’.

Nesta mesma solenidade que contou com a presença do próximo Presidente
do Creci PE, que assumirá sua função a partir de janeiro de 2016, Luíz
Guedes, os Conselheiros Regionais Aguinaldo - Di e Mauro Andrade foram
agraciados com o Diploma de Honra ao Mérito por fazerem parte da
Comissão Eleitoral em diversos Estados, sob a Coordenação de Petrus
Mendonça.
Todos os que tomaram posse terão o novo mandato iniciado em janeiro do
próximo ano. Cada um atuará voluntariamente pela defesa da profissão e os
avanços do segmento, sem remuneração nem honorários.
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