Determinação, rigor, transparência e ética.
´´ O CRECI em boas mãos´´

Presidente Francisco Monteiro
DELEGADO, SUBDELEGADO E ADJUNTOS DE GRAVATÁ
VISITAM O CRECI.

O

Presidente do CRECI-PE,
Francisco Monteiro e o
Coordenador da Fiscalização,
Marcelo Oliveira, receberam na tarde da
última segunda - feira ( 14/01), o
Delegado, Subdelegado e Delegados
Adjunto de Gravatá na sede do
conselho. O motivo da visita foi para
que os nomeados possam conhecer
melhor os procedimentos éticos Foto: O Presidente com Delegados de Gravatá
adotados pela fiscalização no combate
ao exercício ilegal da profissão, pois eles defenderão os interesses da categoria
e representarão a Autarquia na região, e em suas cidades específicas. Fica a
cargo destes representantes fiscalizar também , os contraventores.
A nova gestão do CRECI-PE assumiu em 02 de janeiro e vem efetivando as
nomeações de seus representantes em todo o Estado. Participaram do
encontro Reginaldo Veloso Lins Filho (delegado), Ricardo Emanuel R. do
Nascimento (Adjunto), Antônio Américo de Miranda (Adjunto), Alexandre
Barros Rabêlo (Adjunto) e José Jefferson Castelo Branco (Subdelegado) .

DIRETORIA DO SINDIMOVEIS VISITA NOVA GESTÃO

o

Presidente do CRECI-PE,
Francisco Monteiro, recebeu na
última semana, na sede da
entidade, o Presidente do Sindimóveis,
Pa u l o S a n to s , o V i c e - P re s i d e n te ,
Lourenço Novaes e o Assessor Jurídico,
Augusto Lócio . Na visita de cortesia os
membros do sindicato apresentaram
apoio ao novo Gestor da Autarquia, e se
prontificaram em apoiar às ações que
visem o interesse da categoria.

Foto: O Presidente e Diretores do Sindimóveis

“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais
deCorretores de Imóveis são órgãos de
fiscalização do exercício da profissão de Corretor
de Imóveis,constituída em autarquia, dotada de
personalidade jurídica de direito público,
vinculada ao Ministério do Trabalho, com
autonomia administrativa,operacional e
financeira.” (art. 5º da Lei nº 6.530/78)
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