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Semana será marcada por entrega de carteiras e certificados

 
O CRECI-PB realiza às 19h00 das próximas quarta e quinta-feira nos auditórios 
do Senac nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, as últimas entregas 
do ano de carteiras profissionais e certificados a novos corretores de imóveis e 
empresas imobiliárias.

Mais de 500 inscrições em 2017 

Nas duas cidades serão entregues um total de 121 carteiras e certificados. 
Durante este ano o CRECI-PB já recebeu em João Pessoa 379 inscrições de 
pessoas físicas e 18 de pessoa jurídica. No mesmo período, na delegacia de 
Campina Grande, foram recebidas 129 inscrições de pessoa física e 14 de 
pessoa jurídica.

Plenárias tiveram extensas pautas 

Durante plenárias na última quinta-feira, 
foram aprovadas as contas do CRECI-
PB referentes ao 3° trimestre, atos e 
portarias, bem como modificações na 
estrutura organizacional e Regimento 
Inte rno ,  a lém de  apresentados 
relatórios da secretaria e dos setores de 
fiscalização e financeiro.

Nova diretoria

Durante reunião plenária extraordinária, o 1º 
vice-presidente Garibaldi Porto renunciou ao 
cargo, eleito que foi para a presidência do 
Sindicato dos Corretores de Imóveis da 
Paraíba no próximo dia 2 de janeiro, 
continuará conselheiro estadual e será 
substituído pelo 2º vice-presidente Lamarck 
Leitão, cujo cargo será ocupado pelo agora ex-
ouvidor Fabiano Cabral. Essa função passa a 

ser exercida pelo corretor de imóveis Carlos Alberto Ximenes.

Nomeações e posse

A diretoria adjunta de fiscalização regional teve nomeado como diretor o corretor 
de imóveis Augusto Seixas. Para seu lugar, foi nomeado Pedro Jorge Coutinho 
Guerra. Foi dada posse ainda, a Alessandro Barbosa como conselheiro 
suplente.


