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Comissões de trabalho têm nova composição

A Comissão de Análise de Processos Especiais (Coapes) passou a ter nova
composição, com a nomeação da corretora de imóveis Salete Meira de Souza. Além
dela, a Coapes, coordenada por Ernani Santana de Souza te como membros Hedir
Barbosa da Silva, José Fernandes de Lira, Antônio Rodrigues e Pedro Nogueira de
Góis.
Outra Comissão a ser reformulada foi a de Análise de Processo de Inscrição, que agora
tem como membro Harry Alves de Medeiros. Coordenada por Isaías Batista, a Coapin
tem ainda como membros Ana Cristina de Lima Ferreira, Alcivan Freitas Teixeira e Paulo
Fernando de Araújo. As portarias foram entregues pelo presidente em exercício do
Creci-PB, Garibaldi Porto e o diretor secretário Edson Medeiros.
Presidente reassume cargo
Após breve período de licença, o presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, reassumirá o
cargo na próxima quarta-feira, já em meio a intensa agenda de trabalho na cidade de
Natal, onde participará, acompanhado dos conselheiros federais titulares, de reuniões
de diretoria, solenidade de entrega pela Assembleia do RN de título de cidadania ao
presidente do Cofeci, João Teodoro e sessão plenária.
Educacreci fecha programação em JP com chave de ouro

O imponente auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, do TCE-PB, tornou-se
pequeno para os 518 corretores de imóveis que prestigiaram a última edição do
Educacreci este ano em João Pessoa, que constou de uma palestra do renomado
consultor Guilherme Machado, sobre Tempo Real.
O público quebrou o recorde de participantes e consolidou o sucesso do programa de
educação continuada desenvolvido pela atual gestão para capacitar e qualificar a
categoria. A última edição de 2017 do Educacreci na cidade de Campina Grande, será
no início do próximo mês de dezembro no auditório da Fiep.
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