CRECI REALIZA A 1ª REUNIÃO DE DIRETORIA E DELEGADOS DA NOVA
GESTÃO NA SEDE DA AUTARQUIA.

N

os dias 07 e 15 de maio do
corrente, o Presidente do
CRECI, Francisco Monteiro
reuniu diretores e delegados para a
1ª reunião da gestão 2019-2021.
Primeiro (07/05), o Dirigente desta
Autarquia fez uma prestação de
contas dos primeiros meses de
mandato aos novos diretores e
conselheiros, onde foram
apresentados o planejamento
orçamentário, despesas, economias
já realizadas e projetos pretendidos para este ano de 2019.
No segundo momento (15/05), o mesmo se reuniu com os delegados de várias
localidades de Pernambuco, onde ressaltou a importância de se combater o exercício
ilegal da profissão, através da intensificação da fiscalização.
Em vários momento de seu discurso, ele enfatizou que a responsabilidade para moralizar
e valorizar a classe é de todos os corretores. ‘‘ Os Delegados, Subdelegados e Adjuntos
tem o papel importante
nessa missão da nova
gestão. Uma verdadeira
corrente pra frente no
c o m b a t e
a o s
contraventores está se
espalhando por todo o
Estado, pois registra-se
uma motivação muito
grande da classe para
denunciar infratores, e já
temos vários registros de
pessoas autuadas pela fiscalização, e por denúncias, que não deixam de crescer através
de nossa ouvidoria, afirmou Francisco’’.
Ao final do encontro, o presidente deixou a seguinte mensagem: ‘‘ A nova gestão não
dará trégua aos contraventores e nada ficará impune. custe o que custar, vamos resgatar
o respeito e o reconhecimento da classe e da sociedade pela nossa profissão, a de
Corretor de Imóveis’’

PRESIDENTES DOS CRECI’S DE PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO
NORTE SE REÚNEM PARA DISCUTIR NOVAS PARCERIAS.

N

a última quinta-feira (23), o
presidente do CRECI- RN, Roberto
Peres, se reuniu com o presidente do
CRECI-PE, Francisco Monteiro na sede da
instituição com o objetivo de discutir ações e
parcerias entre os CRECI’s de Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Na pauta do
encontro, estratégias para o fortalecimento
dos Conselhos, ações para intensificar o
combate aos contraventores no mercado
imobiliário com iniciativas específicas que
contemplem condomínios e campanha na
sociedade para esclarecimentos e
informações foram debatidas. A Interação entre os diretores pedagógicos com a
promoção de palestras, capacitação e treinamentos para corretores e o possível
parcelamento de dívidas dos corretores inadimplentes também foram temas descutidos
na reunião. Por ocasião de viagem a Brasília, o presidente do CRECI-PB, Rômulo Soares,
não participou do encontro.
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