Presidente LUIZ GUEDES

CRECI REALIZA PLENÁRIA REGIONAL

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE)
realizou na tarde da quinta-feira(09/08), a segunda sessão plenária de 2018.
Conselheiros e membros da diretoria reuniram-se 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:
participação de membros
da diretoria no 3°
Encontro Global de
Corretoras de Imóveis, 2ª
Semana de Imóveis da
Caixa Econômica
Federal, Eleições Triênio 2019-201, comemoração do dia da categoria, entre outros.
Na ordem do dia, houve a leitura de portarias e solicitações administrativa, para
aprovação do Plenário.
A Plenária foi finalizada com os assuntos de interesse geral.
SOBRE A PLENÁRIA REGIONAL
As reuniões plenárias, em regra, ocorrem em seções públicas no plenário da sede do de
sua Regional, onde são promovidas prestação de contas administrativas, julgamentos
de processos disciplinares e demais atos pertinentes, tudo em conformidade com as
disposições do Regimento Interno e Lei Federal nº 6.530/ 78, esta regulamentada pelo
Decreto Lei nº 81.871/ 78. Tornam-se fechadas, com permissão de permanência no
recinto, dos Conselheiros, as partes diretamente interessadas e seus advogados
constituídos, além do pessoal administrativo necessário, aquelas situações
determinadas por regra legal da profissão, assim decidido pelo plenário.

CRECI PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
ALEPE

NA

Ocorreu na manhã da última segunda-feira
(13/08), a Audiência Pública
na
Assembléia Legislativa de Pernambuco
para debater os IMPACTOS DA CRISE
ECONÔMICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, e
contou com a participação de
representantes dos mais diversos órgãos.
Entre outros assuntos, tratou-se sobre a
implementação do arco metropolitano pelo
Governo Estadual; a desburocratização
dos órgãos públicos visando viabilizar
empreendimentos dos mais diversos
segmentos em nosso estado; a
necessidade da incrementação do
Programa MCMV no Recife; e a retomada
das obras públicas paralisadas no Estado, como a transposição do Rio São Francisco e a
Transnordestina.
O Presidente do Creci-PE, Luiz Guedes participou do evento juntamente com o
Conselheiro Federal, Frederico Mendonça.
Na foto aparecem: José Antônio Lucas Simon (Sinduscon-PE), Gilson Vilaça (Ademi), Paulo Santos (Sindimóveis-PE),
Frederico Mendonça (Creci-PE), Luiz Guedes (Creci-PE) e Gisélia Varderlei (MGV).
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