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Corretores de imóveis denominam sala de reunião e auditório
A sala de reunião e auditório do edifício sede do Creci-PB tiveram afixadas em
suas portas, respectivamente, os nomes dos corretores de imóveis Jorge
Varietê e Ivenaldo Carvalho, em cumprimento a homenagens póstumas
anteriormente aprovadas à unanimidade em plenária pela diretoria do Órgão.

Justo e merecido reconhecimento
As iniciativas fazem parte do reconhecimento da atual gestão
à larga folha de serviços prestados por corretores de imóveis
de todo o estado em prol do Conselho e da categoria.
Ivenaldo Carvalho foi delegado quando o Creci-PB ainda
pertencia à jurisdição do estado de Pernambuco e instalou
em 27 de abril de 1979 a delegacia do Órgão na Paraíba.
Além de conselheiro e representante efetivo junto ao Cofeci,
teve dois mandatos como presidente, no período compreendido entre 1985 e 1991.

Dedicação ao Conselho e Sindicato
Ao longo de 18 anos de vida, entre os anos de 1994 e 2012,
Jorge da Silva, popularmente conhecido por Jorge Varietê
dedicou-se ao Creci-PB, na condição de conselheiro
suplente, efetivo, coordenador, diretor de fiscalização, vice
presidente adjunto de fiscalização e ainda diretor tesoureiro
do Sindimóveis-PB.

Creci-PB tem contas aprovadas em plenária

O Creci-PB realizou na manhã e tarde da última quinta-feira reuniões ordinárias
de diretoria e plenária, conduzidas pelo presidente Rômulo Soares. Nas
ocasiões, foram aprovados relatórios dos setores de Financeiro e da
Fiscalização, bem como da Turma de Julgamento e da Comissão de Ética e
Fiscalização Profissional (Cefisp), as contas do 1° trimestre (janeiro a março de
2017), julgados processos administrativos e homologado o processo de seleção
pública, que teve sua última etapa ocorrida esta semana, com a convocação dos
aprovados.
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