FISCALIZAÇÃO FEDERAL PERCORRE PERNAMBUCO.

Q

uem conhece a
Fiscalização do
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis
de Pernambuco, entende a
importância das atividades
desenvolvidas por este setor.
Os agentes trabalham
diariamente e intensamente
em prol de um mercado seguro
tanto para a sociedade em
geral quanto para os
corretores de imóveis que
atuam pautados na ética e
dentro da lei. Com o objetivo
de reforçar essas práticas, o
Grupo Especial de Agentes de
Fiscalização do Conselho Federal de Corretores de Imóveis veio à capital pernambucana
no período de 01 a 05 de julho, sob o comando do diretor nacional nomeado pelo
COFECI, Claudemir Neves para uma ação conjunta, visitando Imobiliárias, lançamentos,
stands de venda, escritórios, empresas escritas e clandestinas, na busca dos
contraventores que exercem ilegalmente a profissão.
A equipe formada por Pedro Paulo Tenório (AL), Antonio Dimas (AL), Sergio Ferreira
(PB), Raquel Moura (CE), Maria Tereza Aguiar (CE), Edilson Lima (DF), e Milton Santana
(BA) contou com o apoio dos fiscais desta Autarquia, Leonardo Almeida, Geovane
Rodrigues, Luís Carlos Braz, Bruno Figueiredo, Wladimir Maia, Jorge Morais, Erick Melo
e Joelma Fonseca. Além de percorrer toda a Região Metropolitana do Recife, eles
seguiram para os municípios de Gravatá, Bezerros, Caruaru, Toritama, Santa Cruz do
Capibaribe, Vertentes, Petrolina, Surubim, Limoeiro, Carpina, Vitória de Santo Antão e
para os litorais Norte e Sul do estado de Pernambuco.
Ao final dos 05 dias de força-tarefa foram lavrados mais de 1.256 Autos de Constatação,
537 Autos de Infração e 43 Notificações, deixando o Mercado Imobiliário satisfeito com o
resultado travado.
A delegada de Petrolina, Poliana Lopes que recebeu alguns integrantes da ação em
Petrolina, afirmou: “fiscalizar não é fácil, principalmente quando encontramos pessoas
que desvalorizam nosso segmento. Gostaria de deixar registrado que aprendi bastante,
aproveitei cada minuto. A lei que nos norteia às vezes não é suficiente, precisávamos
dessas valiosas informações nos foram transmitidas. Que esta iniciativa federal x
regional não pare, pois precisamos desse apoio para ajudar a dignificar a categoria”.
Para o coordenador do CRECI-PE, Marcelo Oliveira: “o GEAF veio ao este Estado a fim
de apoiar nossa função, embora ajam com independência. O trabalho objetivou coibir a
prática ilegal da profissão, valorizando o Corretor de Imóveis, que cumpre com suas
obrigações junto ao Conselho Regional”.
‘‘Exercer uma fiscalização continua ,não dando trégua aos contraventores , continua
sendo a nossa bandeira para moralizar a classe, completou o presidente desta autarquia,
Francisco Monteiro’’.
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