Presidente LUIZ GUEDES

FISCALIZAÇÃO DO CRECI PERCORRE ZONA DA
MATA E AGRESTE DO ESTADO.

C

umprindo com seus objetivos em prol da categoria, a equipe de
Fiscalização do Conselho comandada por Wladimir Maia vêm
colocando em ação, o plano de trabalho para 2017, no na Zona da Mata
e Agreste do Estado. Os municípios visitados foram Surubim, Vertentes,
Garanhuns, Jupi, Lajedo e Cachoeirinha.
Os agentes visitaram stands de vendas, lançamentos, escritórios e
imobiliárias, totalizando mais de 130 documentos lavrados, entre Autos de
Constatação e Infração, Notificações, não Inscritos e débitos, em toda a
região.
O órgão que tem como premissa a atuação em defesa da sociedade, tem
tornado mais ativa as operações preventivas no sentido de orientar, disciplinar
e fiscalizar o exercício ilegal e irregular da profissão de corretores de imóveis,
protegendo e resguardando direitos e deveres dos profissionais e da
sociedade.
Segundo o Diretor Fernando Carvalho, a ideia do setor é visitar 90% dos
municípios do estado pernambucano durante todo ano. “Nos próximos dias
chegaremos a Caruaru, Bom Conselho, Araripina, Salgueiro, Serra Talhada,
Arcoverde, Pesqueira, São Caetano, Belo Jardim, Toritama, Santa Cruz do
Capibaribe, Petrolina, Bezerros, Camocim de São Félix, Bonito e Sairé. Todos
que citei, ainda neste semestre”, disse.
Para o presidente deste Órgão, Luiz Guedes, a presença da fiscalização
também significa aproximar corretor de imóveis a esta Autarquia: – Quando a
fiscalização está trabalhando, significa que não só o papel de fiscalizar está
sendo exercido, mas também que o Creci PE está ao lado do corretor de
imóveis atuando, até mesmo de forma educativa, instruindo o profissional,
tirando dúvidas e auxiliando naquilo que for preciso.
As operações contaram com os A.F Marcelo Oliveira, Geovane Rodrigues,
Luiz Braz e Leonardo Almeida.
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