
Com o objetivo de homenagear os corretores que

prestam e /ou prestaram relevantes serviços ao mercado

imobiliário, à classe e à sociedade, principalmente,

aqueles que possuem inscrições antigas e décadas de

contribuição ao CRECI-PE, o presidente Francisco

Monteiro idealizou um certificado para condecorá-los

por suas condutas exemplares que honram a profissão e

contribuíram para a valorização da classe.

JORNAL  DO  COLIBRIJORNAL  DO  COLIBRI

“São muitos os registros de colegas que encerram sua carreira

profissional após terem exercido a profissão por 30, 40 e 50

anos, contribuíram com o Conselho pagando sua anuidade.

Alguns até trabalharam como conselheiro ou diretor, mas

nunca receberam qualquer tipo de homenagem pelos órgãos de

classe. E isso a nossa gestão, que tem DEUS no comando, está

corrigindo!” frisou o presidente.

Abrindo a semana em comemoração ao Dia do

Corretor de Imóveis, a primeira homenagem ocorreu

na sede do CRECI-PE, na tarde do dia 24 de agosto.  A

mesa da solenidade foi composta pelo Presidente

Francisco Monteiro, o Diretor Secretário Newton

Franco, o Diretor Tesoureiro Sebastião Torquato, o

diretor de Comunicação Felipe Breda e o Diretor 2º

Tesoureiro Augusto Nascimento.

Na ocasião, também foram homenageados in

memoriam, por meio dos seus familiares, os corretores

que prestaram relevantes serviços ao mercado

imobiliário, à classe e à sociedade.

Neste evento, todas as medidas de segurança

preconizadas pelas autoridades de saúde para

prevenção ao contágio e propagação da Covid-19,

foram tomadas.
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Corretores de Imóveis Homenageados - Ativos

1. ANTONIO AMERICO DE MIRANDA – CRECI/PE - 00023 

2. SEVERINO RAMOS RÂBELO – CRECI/PE - 00467

3. PAULO VIEIRA PAZ – CRECI/PE - 00530

4. JOSÉ MARIA RAMOS COUTINHO – CRECI/PE - 01241 

5. ROGOBERTO RANGEL NETO – CRECI/PE - 01287

6. CAMILO AMORIM DE S. FILHO – CRECI/PE - 01582

7. MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES – CRECI/PE - 4472

8. ORLANDO DUARTE PINHEIRO – CRECI/PE - 6352

9. JOSÉ CARLOS F.  BEZERRA – CRECI/PE - 7065

1. AUGUSTO LUIZ PARANHOS – CRECI/PE - 3020 

2. MARCONI JOSÉ ALBANEZ – CRECI/PE - 3272 

3. ANTONIO RODRIGUES DE MELO – CRECI/PE - 3576 

4. MANOEL VENTURA NETO – CRECI/PE - 5042

5. DJALMA SEVERINO FRANCISCO – CRECI/PE - 5151

Corretores de Imóveis Homenageados – In memoriam

A diretoria, conselheiros e colaboradores do
CRECI-PE reconhecem o zelo, dedicação e
comprometimento destes notáveis profissionais.
Nosso muito obrigado.



CRECI-PE  PROMOVE  REUNIÃO  PARA
ALINHAMENTO  FINANCEIRO

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco

(CRECI-PE) realizou, na tarde do dia 19 de agosto, uma reunião

para discutir pontos importantes da gestão da entidade no que se

refere a alinhamentos financeiros, como os balanços

orçamentários, a receita e despesas. A reunião foi presidida pelo

Diretor Tesoureiro da autarquia, Sebastião Torquato.

Comissão de Ética e Fiscalização Profissional retornou suas sessões presenciais

nos dias 18 e 20 de agosto.

Responsáveis dos setores apresentaram relatórios individuais

com os resultados dos departamentos até o presente momento,

como também as perspectivas para os meses posteriores.

Presentes na reunião: Francisco Monteiro – Presidente do

CRECI-PE, Sebastião Torquato – Diretor Tesoureiro, Nunes

Mergulhão - Diretor de Fiscalização, Marcelo Oliveira – Gestor,

Carlos Eduardo – Coordenador Financeiro, Luiz Braz –

Coordenador de Fiscalização, Marcella Rebouças – Assessora

Jurídica, Gabriela Carvalho – Assessora Jurídica, Fatima Arantes

– Advogada, Ísis Oliveira – Assessora da Presidência, Andréa

Guedes – Presidente da CPL, Divanilson Morais – Assessor de TI

e Sibele Fonseca – Assessora de Comunicação.

“A reunião foi bastante proveitosa, principalmente em relação ao

balanço da parte financeira do ano de 2020, que mesmo diante desta

pandemia, tivemos um resultado positivo. Além disso, foi abordado

sobre as melhorias programadas para o ano de 2021”, pontou o

tesoureiro Sebastião Torquato.

CEFISP -COMISSÃO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO RETORNA SUAS ATIVIDADES

A Comissão é responsável por julgar, em primeira instância, os processos

administrativos originados de autos de infração, cujo rito está disciplinado na

Resolução COFECI n. 146/82. A turma aplica, nos casos cabíveis, sanções pelas

infrações ao código de ética (Resolução COFECI n. 326/92), como, por

exemplo, o auxílio ao exercício ilegal da profissão.

Nas duas primeiras reuniões foram julgados  42 processos disciplinares.

Os membros da CEFISP que participaram destas sessões foram: Ivyson

Barroso (coordenador 1ª turma), Willfred de Queiroz, Públio Rocha,   Amaro

Silva, Silvio Dantas (coordenador 2ª), Luiz Guedes, Emanoel Bruno, Roberto

Fazio e Paulo Schuller A assessora jurídica da autarquia Dra. Marcella

Rebouças Dueire, o coordenador de fiscalização, Luiz Braz, e o fiscal

responsável pelo cartório, Éric Frederick, também acompanharam as reuniões.

1ª turma CEFISP

2ª turma CEFISP
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FISCALIZAÇÃO  -  BALANÇO  MENSAL

Assessora  de Comunicação: Sibele Fonseca

Presidente: Francisco Monteiro

A fiscalização do CRECI/PE mantém, mesmo durante a

pandemia, seu compromisso de identificar e encaminhar a

punição contra o exercício ilegal da profissão. Durante o mês de

AGOSTO/20 foram registrados 40 casos de exercício ilegal da

profissão.

Além desses registros, foram realizadas 1348 diligências, sendo

lavrados 1241 autos de Constatação, 02 autos de Notificação,  38

autos de Infração e 27 Notitias Criminis.

Diretor de Comunicação: Felipe Breda

As cidades fiscalizadas no mês de AGOSTO/20 foram as seguintes:

Caruaru,Toritama, Surubim, Vertentes, Sta Cruz do Capibaribe,

Garanhuns, Vitória de Sto Antão, Glória do Goitá, Recife e Região

Metropolitana.

Como denunciar? Confira as opções:

⠀

TELEFONE e/ou WHATSAPP: 81 3422-2776

EMAIL: OUVIDORIA@CRECIPE.GOV.BR

SITE: WWW.CRECI-PE.GOV.BR

SEDE DO CRECI-PE: Av. Saturnino de Brito, 297, São José,

Recife-PE.

Um Encontro HISTÓRICO com os Grandes

Líderes do Mercado Imobiliário

Pernambucano foi realizado na tarde do dia

27 de agosto, em comemoração ao Dia

Nacional do Corretor de Imóveis.

GESTORES  IMOBILIÁRIOS  E  SUAS  VISÕES

O evento ainda contou com a palestra “Sou

Corretor de Imóveis: sucesso ou fracasso?”,

ministrada por Rodrigo BoossHard,

especialista em inteligência comercial,

criatividade e neuromarketing.

O painel foi transmitido ao vivo

pelo nosso YOUTUBE (CRECI

PERNAMBUCO) . Inclusive ainda

está disponível na íntegra, só

entrar!! Vale muito a pena

assistir!!


