NOVA GESTÃO DO CRECI DE PERNAMBUCO REALIZA
PRIMEIRA PLENÁRIA DE 2019.

O

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE)

realizou no dia 27 de fevereiro do corrente, a primeira sessão plenária da

Gestão 2019-2021. Conselheiros e membros da diretoria se reuniram para

analisar e julgar processos administrativos, bem como 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 chegada de 02
carros OK para o setor da Fiscalização, as novas contratações para o setor jurídico e
para a comunicação, o Planejamento Orçamentário de 2019, a aprovação das contas de
2018 no âmbito da fiscalização, relatada pelo Diretor Geral, Fernando Carvalho, a
realização da palestra proferida pelo Conselheiro Federal pelo Mato Grosso, Luiz
Fernando Barcellos com o tema: o Corretor de Imóveis como Perito Judicial, à luz do
novo código civil, realizada através do projeto Educa CRECI, nas cidades de Petrolina,
Caruaru e Recife entre os dias 11 e 14 de fevereiro, os avanços administrativos
realizados pelo novo gestor em pouco mais de 40 dias de trabalho, a divulgação da
campanha DOAR FAZ BEM, quem vem arrecadando fraldas para distribuição em
entidades carentes e não governamentais, a divulgação do 4° Encontro Global de
Corretoras de Imóveis, coordenada pelas Diretoras Adjuntas Fátima Sobral (SE) e
Edineide Carvalho (PE), entre outros.
Na ordem do dia houve a leitura de portarias e solicitações administrativa, para
aprovação do Plenário.
O Presidente da casa, Francisco Monteiro comandou a sessão solene.

Em sua

pronúncia externou profunda gratidão ao apoio que vem recebendo do mercado e do
segmento em geral. Além disso, fez um resumo dos atos já praticados pela Autarquia
neste início de mandato. “Em pouco mais de 40 dias não avançamos tanto externamente,
pois estamos arrumando a casa, mas internamente a mudança já é significativa. Mais de
60 portarias foram expedidas, a Comissão Permanente de Licitação já realizou vários
processos licitatórios, o quadro de pessoal foi alterado em alguns setores, fizemos a
reestruturação para melhorar alguns ambientes, colocamos os nossos 54 Conselheiros
para fazer parte de comissões e para o mercado imobiliário uma excelente notícia: duas
viaturas OK chegarão para dar suporte aos nossos agentes fiscais, e isso só em 02
meses de gestão. O que foi prometido, será cumprido por nós”, afirmou.
A Plenária foi finalizada com os assuntos de interesse geral.
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