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CRECI REALIZA A PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA
DE 2016.

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de
Pernambuco (Creci-PE) realizou na tarde da última quartafeira(09-03), a primeira sessão plenária de 2016.
Conselheiros e membros da diretoria se reuniram para analisar e
julgar os processos administrativos, bem como os pedidos de
inscrição e cancelamento feitos por profissionais ou empresas do
ramo imobiliário, além da apresentação de novas ações e notícias
relevantes em prol da categoria.
Após a execução do Hino Nacional estiveram em pauta assuntos
como: a comemoração simultânea nas cidades de Recife, Caruaru
e Petrolina do dia das Mulheres, que ocorreu no dia 10, a chegada
de novo veículo, o aumento para 70% no financiamento de imóveis
usados pela CEF, o Plano de Ação da Fiscalização que, iniciada em
fevereiro do corrente, já percorreu parte do agreste e sertão, a
inclusão de seguro de saúde para funcionários da Autarquia, novas
licitações e conclusões licitatórias, programação anual dos setores
de eventos e social, novas palestras de qualificação promovida
pelo setor pedagógico, o vigor da Lei N. 18.99/2015, que
estabelece a obrigatoriedade de instalação de PAINEL nos edifícios
residenciais e comerciais no Município do Recife para afixação de
PLACAS em favor dosproprietários e dos corretores de imóveis,
entre outros.
Na ordem do dia, houve a leitura de portarias e dos inúmeros
Pedidos de Inscrição, Transferência, Inscrição Secundária,
Reinscrição Pessoa Física, Suspensão, Cancelamento,
apreciados e relatados pela COAPIN, para aprovação do Plenário.
A Plenária foi finalizada com os assuntos de interesse geral. Houve
também, a escolha do Corretor de Imóveis Orlando Morais, para
representar Pernambuco, como o destaque do setor no informativo
do Cofeci.
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